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 ةه دقم

 ال يبرع فيلات نم عوجسم مالك «تنرتنإلا3 ىلع رهظ < نمزلا نم ةرتسف لنس

 ثيح نم «ىنآرقلا قسنلا دلقي نأ هيف لواحي «اکیرمأ يف شيعي «مالسإلاب ندي
 وأ ياي دجب ةقوبسم نونلا وأ ميلا فرحب ىهتنت ةعوجبسم تارابع ىلإ مالكلا ميسقت

 : رعاشلا لاق امك « لئاوألا هعطتست مل ا ىت دق هنأ نیکسملا نظو . يواو

 ° لئاوألا هعطتست مل ام تآل  هنامز ريخألا ثنک نإو ينإو

 نيح نحلاو ستإلا هب هللا ىدحت يذلا يدحتلا لطب دق اذه هلمعب هنآ نظامك

 نوتأي ال نآرقلا اله لفمب اوتي نأ ىلع نجلاو سنإلا تعما ن لف » : هناحبس لاق

 إو ! هلم تيت دق اذنآ اه : لوقي هنأکو . 4 ريه ضعبل مهضعب تاك ولو هلطمب
 ةلاسر هيلع تمأق يذلا ينآرقلا زاجعالا ىوعد تلطبآو ‹ يدحبتلا تلطبآ دقف

 اهب ماق ةيرشب ةعانص وه امن ءهللا دنع نم سيل مالسإلاف ادإو . .(&) دمحم

 ىتآو «لبق نم لمعلا اذه لم ماق دق باذكلا ةمليسم نأ ملعي مل نيكسملا لعلو

 < ةمليسم ثاعجس تلطبو نمزلا رمو . نآرقلا لثم اهنإ لاق هتاعجس لثم تاعڃسہ

 .اهيلع نمو ضرألا هللا ثري نأ ىلإ نحلاو سنإلأ ىدحتي نآرقلا ىقبو

 اهب عدي مل نإو كرمأتلا ةمليسم اهب ماق يتلا ةجذاسلا ةكوحضألا هذه نكلو

 ترشأ دق تنك عوضوم يف ةباتكلا دواعأ نأ ىلإ ينتزفح - يلهاجل ا هفلسك ةوبنلا

 نآرقلل لماشلا زاجعإإلا عوضوم وهو «؟ةينآرق تاسأرد» ناونعب قباس باتك يف هيلإ

 . يرعملا ءااعلا یبا تیا 2
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 تاباتك يف ربكألا مامتهالا هيلإ هجوت يذلا «ينايبلا زاجعإلا يف رصحديال يذلا
 . اهكاردإ بعصي ال بابسأل «نيمدقألا

 نوزشتعياوناكو ءةردان ةحاصف ىلوأ اموق مهتيلهاج يف برملا ناك دل

 «مجسعلا» ةظفل مهتخلب نيقطانلا ريغ ىلع اوقلطآ يذلا دحلا ىلإ مهتحاسصشفب
 ببسل ال مهنود مهنودحي مهنأ ىلإ ةحضاو ةراشإ اهيفو « ؟ةمجملا» ب مهوفصوو

 ! اهب نوزيمحي ىتلا ۔ مه مهتعل  ةحيصفلا ةغللاب مالكلا نوعيطتسب ال مهنأل الإ

 مهتردق قوشت ةزجعمب نيركنملا ىدحتت اهنأ ةيوامسلا تالاسرلا نديد ناك ذإو

 دانعلاو رفكلا يف اناعسإ ء!رهاظ اهودحج ولو « هللا دنع نم اهنأ اونقيتسيل ءةيرشبلا

 : مالسلا هيلع یسوم تازجحم نم نرعرف لآ فقوم نع یلاعتو هناحبس لاق امک

 . ٠ ارلعو امله مهسفنأ اهتقيتساو اهب اودحجو

 اوعرب امیف موق لک یلاعتو هناحبس هللا یدحت دقف ‹تالاسرلا نديد اذه ناك ذإ

 اوناك يذلا رحسلا قوفت تايآب نوعرف موق ىدحتف . . مهرخف عضوم هوّدَعو هيف

 نم الدب نوعرفلا هيلأاتو «مهبر نع ساتلا ةنتفل هنومدختسي اوناكو « هيف نيعراب
 اوناك يذلا بطلا يف مهتاعارب قوفت تايأب مالسلا هيلع ىسيع موق ىدحتو . هللا
 ‹ ىتوملا ءايحإو ءنيطلا يف ةايلأ خفن ىلع ةردقلإ ءاطعأف ؛ هناقتإب نوزتعيو هنوسراي

 : هللا دنع نم هنأ !ونقيتسيل «صربألاو همكألا ءاربإو

 ةيَهَك طلا نن مل لح يئآ مگر نم ةياب مکن دق يآ ليئارس يب ىل الوسْرو»
 هللا ذرب تولا ييخأو صربألاو ةَمكألا ربو هللا ذاب اربط توكي هيف خُمنأق رطلا

 . 4 نيبموم منك نإ مك ديال كلذ يف تإ مكتوب يف تورخذت امو نوكأ ام مكقينأو

 ةيآلا نوكت نأ بسانملا نم ناك « برملا يف هلت متاحا لوسرلا هللا ثعب اسملف

 ءاهلثب نايتإلا ىلع نوردقي ال ةجردو عون نم ةحاصف نيركنلا اهب ىدحتي يتلا
 اغ یربکلا هتزجمم تناکف ‹نوعرف موقك !رهاظ اهي !ودحج ولو مهسفنأ اهنقيتستل

 رشحب !وتأينأ مهادحتف ء!وعيطتسي ملف هلثمب !وتأي نأ مهادحت يذلا « نآرقلا اذه يه

 ١۲  4لمنلا ةروس .٠٤ .
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 «!وعيطتسي ملف هلثم نم ةروسب !وتأي نأ مهادحتف « اوعيطتسي ملف هلثم نم روس
 ىرخألا ةلواحملاو باذكلا ةمليسم اهب ماق يتلا ةثباعلا ةلواحملا نع رظنلا فرصب

 نآرقلا نأب برعلا عنقت نأ كلت الو هذه عطتست ملف « حاج ةئبنتملا اهب تماق يتلا

 :رجعم نوكت نأ دارأ دق هللا نأ ىلإ فاضلاب هشم دحأ يتأي نأ نکی

 هللا نأل ءاهودهاش نيذلا موقلا باهذب بهذت ال « نمزلا ىلع ةي ةيقاب كلت لوسرلا

 ةيقابلا «ةمتاخ-أ ةلاسرلا يه هتلاسر نوكت نآو «نييبنلا اح هلا دمحم نوكي نأ دارأ

 .(نامزلإ رخإ ىلإ

 ينايبلا زاجعإلاب برعلا باّتَكلا نم ىمادقلا مامتها رس انكر دأ «كلذ اتكردأ اذإ

 نيزتعملا - برملا رجع ناك ثيحو «يدحتلا عضوم وه ناك ثيح ءنآرقلا يف
 سيلو «هللا مالك ره نآرقلا اذه نآ ىلع اينيقي اليلد « هش نايتإلا نع مهتحاصفب

 . هتلاسر يق هع لوسرلا قدص ليلد وه ةفصلا هذهب  هنآو ؛رشبلا مالك نم

 هزاجعإ ناك نإو !هدحو يظفللا هاني يف ازجعم نكي مل نآرقلا نكلو . . معن

 ةماقال-هدحو-_أيفاكو ءهللا دنع نم هنآ ىلع ةلالدلل .هدحو -ايفاك يظفللا

 ! ةعاسلا مايق ىلإ ناو سنإإلا مامأ يدحتلا

 . هتدعصأ عيمج ىلعو « هتالاجم عيمج يف زجعم نآرقلا

 زاجعإلل مهمامتهإ ربكأ اوهجو دق -ةموهفم بابسأل - ىمادقلا ناك اذإو

 ربدتن نآ انل نآ دقف ءةفيزملا اهعهلآو ةيبرعلا ةيلهاجلا هب نآرقلا ىدحت يذلا «ينايبلا

 زاجعإلا نع ازاجعإ لقت ال يتلا «زجعملا باتكلا اذه يف ىرخألا زاجعإلا بناوج
 ةيلهاجلا ىدحتل ءاهزاربإو ءاهنايبو ءاهربدت ىلإ ةجاح- يف نحن يتلاو «ينايبلا
 (ةيئالقعلالو ةملعلا# تناراعش عفرتو < ةيتاملعلا# ةروص دخت يتلا «ةرصاعملا

 ىحستو «هللا نم الدب ةناسنأإلا# هلؤتو «مهنيدو مهبر نع ساتلا نتفتل ؛ «ريونتلالو

 : ىقيقلا رولا ردصم نع هداعبإب ءتاسنأإلا ريمدت ىلإ ةقامحب

 . 4ض رألاو تاومسلا رون هللا

 .٠١ روتلا ةروس (1)



 يللا د دورا ةرک رتو هرو یم لاو میمون لارو اونی دوب و
 . ٠0 نورما ةر وأو هلك نيدلا ىلع رهط يلا نيدو نل هوس لس

 تالاجم لک نع ثیداب - هتاحفص تمخضت امهم ۔دحاو باتک يفي نلو

 نوكتت ثيحب «نوثحابو باتك اهل غرفتي نأ ىلإ ةجاح يف يهف ءنآرقلا يف زاجعإلا
 ال يذلا ينايبلا زاجعإلا ءاوس «نآرقلا زاجعإ ع ةلماك ةيتكم مهوحب عومجم نم
 ديح وتلا ةديقع زربأ دق ةوعد باحك هفصوب «يوعدلا زاجعإللا وأ « هبثاجع دفنت
 اهذفانم عيمج نم رشبلا بولق ىلإ اهب لخدو ‹طق باتك اهزربي ملامك ةيفاصلا

 ةعيرش نمضت يذلا يعيرشتلا زاجعإلا وأ «طق باتك لعفي ملامك اهرأطقأو

 لب « بسحف اهلوزن نامز يف ال مهدوجو تايلطتمو رشبلا ةايحب ةيفأو ةلماكتم
 جرخأ يذلا يوبرتلا زاجعإإلا وأ «دوجولا تالاجم تددعتو نمزلا مهب دتما امهم
 رشبلا داز املك هتايآ فشكتت يذلا يملعلا زاجعأإإلا وأ ‹«سانلل تجرخأ ةمآ ريخ

 اكل ثحبلاو ةساردلل ةحوتفملا نيدايلا ةعسو « بولطملا دهجلا ةماخضف نكلو
 «تاراشإ درجم نوكي نأ نم رثكأ هب یغبأ ال يذلا عضاوتملا يدهجب ىلدأ نأ ينعنمت
 الفأل : هللا مهرمأ امك اوربدتي نأ ىلإ نيركفملاو ءاوثحبي نأ ىلإ نيثحابلا زفت اهلعل
 . ")4 اریلک فالعخسا هيف !ردجوا هللا ريه دنع نم ناك ولو نآرقلا تور دن

 ىلع يدهج ينم لبقتي نآو ءههجرل اصلاخ لمعلا اذه لعجي نأ هللا وجرأ
 امو «هنوع ىلإ ينجوحآ امف ؛ هتدابع نسحو هرکشو هرکذ ىلع يننیعی نآو ‹هتلآض
 . .تالفغلاو تاوفهلاو تالزلا نع هوشع ىلإ ينجوحأ امو ءءاضر ىلإ ينج وح

 . نيمركألا مركأ اي كاضرو كوفع مهللا

 ةي بقا ةر وس 7)۹
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 ينايبلازاجعإلا نم

 ء ليق ام ىلإ ايش فيضأ انه تسلو «نآرقلل ينايبلا زاجعإلا نع ريثكلا بك
 . لاجمل ا اذه يغ يتاعابطنا ضعب لث ةعيرس تافقو يه امنإو

 يف راركتلا ةرهاظ هيلع قلطي ام ىلإ ؟ةينآرق تاسارد» باتك يف لبق نم ترشأ

 تءاج ةدودعم تايآ زواجتی ال رکلا نآرقلا يق ادج ردات رارکتلا نإ تلقو .نآرقلا

 هباشتلا يه اغإ راركتلا يه تسيل ةيقيقلا ةرهاظلا نكلو .ةروس نم رثكأ يف اهصنب

 ء يه يهاهنأ ةلهو لوأل ودبت ةنحجلا رامشك اهنإ تلقو < عونتلا ىلإ يدؤي يذلا

 ةرمل نم اهنم اوقزر املك : لبق نم ناك ام نيبو اهليب قرغلا نيبتي قاذا دنع اهنكلو
 , 4 اهباشتم هب اوتو لبق نم افزر يذلا اذه اولاق اقر

 عوصضوملاف .زاجععإلا نم نول هتاذ وه عيونتلا ىلإ يدؤي يذلا هباسشتلا اذهو

 نماعون هقبسامعافلتخم ةرم لك يف ضرعي هنكلو ءأرآرم سضرسي دصحا ولا

 -كأرقلل ةرمتسملا ةوالسلا عم .نوكيو ؛ةرم لک يف اديدج نوکیق < فالتشالا

 . ماودلا ىلع اددجتم

 !ةروصلا ريخي هنكلو ؛دحاو فرح یف فالتح الا توکی دقو

 ةويحتسيو مكءانبأ نوحّبدي بادَمْلا ءوس مكنوموسي توعرف لآ نم مكانيجن ذإول
 2ع مک ن ل میک يتو مکا

 مگنوُموسي وعرف لآ نم مکاآ ذإ مکیلع هللا ةَمْعت ارركذا هموقل یسوم لاق ذو

 ?r ع مکر نه ِءالب مکلذ يفو مک ءاسن نویحشسپ سیو مک ءادبآ توجب دیو باذعْلا ءوس

 )١( ةرشبلأ ةروس ٠١٠ . )( ميهاربإ ةروس (۳) . 4£. ةرقلأ ةروس .٠
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 اف .ادحأو امهعوضوم ناك نإو ..نيتيآلا نب فالح الا نص ناعون كاته

 و «مهيلع همعنب مهركذي ليثارسإ ينب ىلإ ىلاعتو كرابت هللا نم باطحخ ىلوألا
 باطح ةيناثلاو «باذعلا ءوس مهنوموسي نيذلا نوعرف لآ نم مهاجم هنأب مهيلع

 هب تاذلاب مهرکذیو «مهسيلع هللا معنب مهرک ذي هموق ىلإ مالسلا هیاع یسوس
 داذعلا ءوس مهنوموسي نيذلا نوعرف لآ نم مهتيجنت يهو ‹یربخلا ةمسنلا

 ءضتلاب دعم امهدحأ يكاجنأر مكاني : لعفلا ةخيص يف رييغتلا ىلإ ةفاضإلاب
 . بثاغلا ريمضب يناثلاو ملكتملا ريمضب امهدحأو «ةزمهلاب دعت رحآلاو

 يئارسإ ينب وعرف لآ هعقوي ناك يذلا باذعلاب صاف ءزجلا ىلإ رظنا نكلو
 :ةروصلا يف ارييغت ثدحي نيتيآلا نيب افالتخأ هيف نإ

 . مك ءاسن نويحتسيو مك ءانيأ ةوحبذي باذعلا ءوس مكنوموسي 8

 3 يغيب

 . مک ءاسن نويحتسیو مک ِءانبأ توحن دیو باعا ءوس مكنوموسي

 ' ةيناثلا ةيآلا يف تءاج يتلا واولا وه ءدحاو فرح نيترابعلا نيب قرافلا نإ

 ہتروصلآ نيب فالتحالا نم دحاولا فرا ثدحآ مك رظنا نکلو ««نرحبذي» ةملك

 و ءءاسنلا ءايحتساو دالوألا لق يف باذعلا ر صحتي ىلوألا ةروصلا يف
 يتارسإ ينب ىلع بصت يتلا باذعلا ناولأ نم طقف ادحاو رمألا اذه حبصي ةيناثلا
 ءاذملا ءوس» لمجأ ذإ . اهثبخأو اهدشأو ءاهزربأ نم هنأي يحوي قايسلا ناك نإو
 .«ءاستلا ءايحشسإو دال وألا لتق لصفو

 اهو لوأل نآرقلا ئراق همهوتي يذلا ؟راركتلا رطاحخ يفني جذومن درجم كلذ
 -! رامث هبسشت يتلاو « عيونتلا ىلإ يدؤت يتلا ؛هباشتلا» ةرهاظ هلم الدب زربيو
 . يركلا نآرقلا يف ةفوصوملا

 ؛امهتقيقح امنيب «ىلوألا ةلهولل راركتلاب نامهوي تدذلاب نيلاجم انربدت اذإف
 هللا روصو «مهساوقأ عم ءايبنألا صصق امه كناذف ءراركتلا سيلو هباشتلا
 .ركلا نآرقلا يف ادورو تاعوضوملا رثكأ نمامهو ءرخآلا مويلا يف باذعلاو
 نول لبق نم انرشآ امک ۔ هتاذ يف-كلذو «ةرم لك يف فلتخم لكشب نكلو
 . رييعتلا لاجم يف ةردقلا يدودحملا رشبلا مالك يف ةروصلا هذهب دريال «زاجعاإلا
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 . نآرقلا روس نم روس ثالث يف حون ةصق نس جذومللا اذه ذح

 : دوه ةروس نم

 فاح ينإ هللا الإ اودع أل نأ ىه نیم رين مکَل يإ همّوق ىلإ احون اتلَسَرُأ قلو
 ارن امو الفم ارش الإ كارت ام هموق نم اورق نيذلا الملا لاقف 2 ميل موي باع مُكْيَلَع
 ص نيبذاک مكت لب لصق نم اتيَلَع مل ىر امو يآرلا يداب اذرأ مه نيذلا الإ لعبنا
 مكْيَلع تيم هدنع نم ةمحر يناتآو ير نم ةنيب يلع تدك نإ معيارا موق اي لاق

 انآ امو هللا ىلع لإ يرجا ن الم هيلع مکلاسأ ال موق انو هه تورا اھل معآو اھومکمراثآ
 نم يفرصني نم موق اي ايو 2 توهج امو مارا ينكأو مهر اوُقالم مهن اودا ! نيدّلا دراطب
 لوقا هلو بْيَقْلا معآ الو هللا نئارخ يدنع مك لوقأ الو د نورد داق مهدرط تز هللا

 ينإ مهسفنأ يف اّمب مّلَعأ هللا ريخ هللا مهيتؤي نأ مكديعأ يردوت نيذلل لوق الو كلم ينإ
 نہ تک نإ دمت انہ اتاق تلادچ ترقق اعلداج دق وئ ایاولا ج9 نیملاظلا نیل اذإ

 نإ يج مکعف الر ص نیزجممپ مآ او ءا نإ هلا هب مکی ما لاق ص نیقداصلا
 نولوقي مآ ج توعجوت هاو ٤ ر وه مگیرفی نآ دیری هللا ناک نإ مکل حصن ذا تدرآ

 نمي نآ هنآ ون لإ يحوأر د) وم رجت امم ءيرب اتو يمارجز يلعُف هعيرعفا ن لف هارتفا
 هلو انيحوو اتديعأب كلفلا عتصاو 0 تولعقي اوناك امي سعتبت الف نمآ دق نم الإ كموق نم

 ا س کا

 يوق نن الم هيلع رم لکو كلفلا عمير ص ةوفرضم مهنإ وملف نيرلا ين ييبطاخت

 لمحا الف رودتلا رافو اترمآ ءاج اإ ىح ۵ يقم باذَع هلع لحَيَو هيزخُ ٌباَذَع هيتأي

 يد لی الإ عم نمآ امو نمآ نمو لوقا هيلع قبس نم ال كلهآو نينا نیجوز لک نم اهیف
 يف مهب يِرجت يهو 0 ميحُر رول يير نإ اهاسرمو ًاهيرجم هلا سب اهیف اوبکرا لاقو
 ی>) نیرفاگلا عم نکن الو انعم بکرا يتب اي لرعم يف تاکو هنما حوت یداتو لابجلاک چوم

 لاحو محر نم ألإ هللا رمأ نم مولا مصاع ال لاق ءاَّمْلا نم ينمصعي لج ىلإ ياس لاق

 ُءاَمْلا ضيغو يعلق ءاَمس اي يو كءام يبا ضرأ اي ليقر 5 نقرغملا نم ناك جوملا امهنيب مهذب

 . ي نيملاقلا مقل دعب ليقو يدوجلا ىلع توتساو رمألا يضقو

fae: دوه ةروس )١ 
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 :فارعألا ةروس نمو

 مكيلع فاح ينإ ريغ هلا نَه مكل ام هللا ؛ودبعا موق اي لاق موق نإ اخو اتر قلف
 يب سيل مرق اي لاق 3 نیبم لال يف كار نإ هموق نم الملا لاق 25 ميظعر موي باذع

Eل  

 هللا نم معو مک حصنأو يير تالاسر مقلب 9 ¥5 نيملاعْلا بر نم لوسر ينكلو ةلالَضص

grr 

 اوقشتلو مکر دنیل مکن لر لع مکر نم رکذ مک ءاج نآ مج را ت۵ ومل ال ام

 مهر انناياب اريدك نيدلا افرغأر كلفلا يف هم نيدو هايف هوبذكف تو نوُمَحرت مكلعلر

 ٩3 ھ یم وَ اونا

 مآ ين هو دونت الآ ئ موا مْ ناق ذر د يسرا مو موق ید
 لع الر رجا نر رج نہ لع مکلاسآ امو ھ نرعیطآو ہللا اوقاف ا نیما لوس

 جه نولذرألا كمبو كلَ نمو اولاف د فرعيطأو هللا ارقتاف 6 ن نيملاعلا | بر

 امو 619 نورعشت 5ول ير ىلع الإ مهباَسح نإ 0 َةوَلَمْعي اوا اب يمّلع امو لاق
 ا ر

 نم نوک حوت ای ہت مل نیل اراق ت نیم ریدن الز انآ ةإ د نیسومْلا راب انآ
 س ي رص ق چ چ ب

 نمو ينجو احتف مهديبو ينيب فاق 6» نربذك يموق إبر لاق ج2 نيموجْرَمْلا

 دعب اتفرغأ من ص نوحعَملا كلا يف هُم نسو هانا تد نيموُلا نم يعم

 ريرعلا ره كبر هإ إو هته نيمؤم مهرّكَكأ ناك اَمر ةيال كلذ يف نإ تد نيقاّلا

 . 4 میحرلا

 «مهيلع هدودرو «هعمع مهلادجو ءهصوق حم حونةصق . .ةدحأو ةصق اهنإ

 . نيتمؤملا ةاجخو ةياهنلا يف مهقارغإو «هل مهبيذكتو

 يف تهباشت نإو ةددعتم روص أهنإ مآ ٠ ينآرقلا درسلا يف ةدحاو يه له نكلو

 ؟اهنياهت يفو اهڻدب يفو «اهتايمومع

 1 ,ا٤ 0۹: فارعأالا ةروس (1)

 ا٣١ ى2١: ءارحشلا ةروس ۲3
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 يف يطعي هنال ؛لامج هتاذ يف وه ةفلتخملا درسلا قرط يف روصلا فالتحإ نإ

 نأ عم ءةديدج ةصق اهنأكف ءعماسلاو ئراأقلأ سفن يف ةصقلل اًفلتخمم اوج ةرم لك

 . ةياهنلا يف يه يه عتاقولاو ؛مه مه صاخشألا

 !فالتخالا رس فالتحخالا عم كردت نأ كلذ نم عورأ نكلو

 ةينغلأ ةيحانلا نم المتشم ناك نإو ‹ صصقلا درجمل دريال نآرقلا يف صصقلا نإ

 نوكيف «سفنلا ىلإ افيطل الخدم هل لعجت يتلا ينفلا لامجلا رصانع ىلع ةيلامجلا

 الو هدحو لقعلا بطاخت ةينهذ ةيضق وأ ةركف درجم ناك ول امن ءاهيف أريثأت غلبأ

 . نادج ولا بطاخت

 ام ايوعد افده يدؤي- ينفلا هلامج عم - هنآ صصقلا اذه يف ةعورلا نكلو

 لامجلا و يوعدلا فدهلا نيب لماك قسانت يف «مظعألا ةوعدلا باتك هيلع لمتشي

 صسصقلا ءىجي «ةفلتخممو ةددعتمو ةريشك ةيوعدلا فادهألا تناك ذإو . . يثفلا

 داريإ نم دوصقملا فدهلا عم ةقسانتم « ةرم لك يف ةفلتخم ةروص يف ينآرقلا

 .ةرم لك يف ينفلا لامحجلا رفاوت عم «ةصقلا

 يف اهقسانت ىرثل ‹ ليلق ذنم اهانتبلأ يتلا ثالثلا روسلا يف حون ةصق عجارنلو

 . .ةصقلا دأريإ نم فدهلآ عم ةرم لك

 ةثالث- ةروسلا قايس يف روكذم وه امك دوه ةروس يف ةصقلا داريإ نم فدملا

 :رومأ

 اوم نكأو معامَلظ امو 2 ديصحو مئاق اهتم كيَلع هصقن ىرقلا ءابآ نم كلذ
 امو كير را ءاج امل ءيش نم هللا نود نم توعد يلا مهنهلآ مهنع تنغأ امف مهسقنأ

 ديدش ميلأ هذخا نإ ةملاظ يهو ىرفلا ةخآ اذإ كلب ذخأ كلذكو ©0 بيبتت ريغ مهودار

 موي كلذو سانلا هل عومجمم مري كلذ ةرخآلا بادع فاخ نمل ةيآل كلذ يف ثإ 6©
 . 04 دوهم

 ”1٨-9 دوه ةروس (1)
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 ةظعومو قحْلا هذه يف كاجو كداوُف هب تب ام لسرلا ءابنأ نم كّيَلع صف الكر

 . نيسم ردو
 بلقل تيبشت يهو . .هوقديو ةرحخآلا باذعاأورذحي يكل سانا راذنإ يهف

 . نينمۋملل ىركذو ةظعوم يهو < غل وسرلا

 ركذ نم راشكإلاو ‹ ضرعلا ليوطت ةثالشلا فادهألا هذهل بسانلا نم ناكو

 فدهلل ةصاخ ةفصي ابسانم كلذ ناكو .هموقو لوسر للك نيب حقو اميف ليصافتلا

 مهلدجو مهبيذكت نم : هموق نم تنعلا ىقلي وهو ها لوسرلا بلق تيبشب قلعحملا

 . .هوبذك نيذلا ىلع ىضقو هللا هاج مث « هيلع ربصو ‹تنعلا

 : نايبلا اذه وهف ۔ةروسلا قايس يف ءاج امك .فارعألا ةروس يف فدهلا امأ

 مت 0 ةرعرضي مهّلعل ءارضلاو ءاسأبلاب اهلها ادخآ الإ يب نم ةيرف يف اتلسرأ اموإ#

 ةتغب مهاتلخأف ءارسلاو ءارضلا انءابآ سم دق اوئاقو اوقع ىح ةنسحلا ةّعيسلا ناك الادب

 .(0 توري المهر
 نيب ثادحأ نم ىرج ام ىلع سیلو «تغايملا ذحخألا ىلع وه انه زيكرتلاف

 . قأيسلا يف اهيلع زكري الف ءهموقو لوسرلا

 نأ-ةروسلا يف روكذم وه امك -ةصقلا داريإ فدهف ءارعشلا ةروس يف امأو

 نم لوسر هنأ نوقدصي مهلعجت ةيآب ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا نوبلاطي رافكلا

 ‹ نينمؤملا ةيجنتو نيبذكلا كالهإ يهو «ةيآلا ىلع ةصقلا يف زيكرتلا ءاجف . هللا دنع

 . دوه ةروس يف لاخلا ناك امك ثادحألا ليصافت ىلع سيلو

 داريإ نم فدسهلاب ةرم لك يف -اهئافو عم ينفلا اهلامج ةصقلل متي اذكهو

 . . ضرعلا قايس بساني اجب ةرم لك يف روصلا عونتتو ء ةصقلا

 . .زاجعأإلا نم كلذو

 . :١١١ دوه ةروس (

 .۹د < :۹٤ فارعألا ةروس (۲)

1 



 يه انايحأ ضرحت «ةعونتم ةريثك يهو ءةمايقلا دهاشم يف كلذك نأشلاو

 يفو ‹ تایلاوتم تایآ يف ليصمتلاب انايحأو « تاد ودعم تاملک يف «دیدش راصتحخا

 نمو ءاهلوط وأ ةروسلا رصق عم -ةهج نم - بسانتي ءاصاخ اوج يطعت ةرم لك
 اهوج نآرقلا روس نم ةروس لكلو «ةروسلا يف ضورعملا قايسلا عم ىرخأ ةهج

 ره ؛ كرتشم ریبک دحاو فذه يف اعيمج تکرٹشا نإو ‹ صاف ا اهقايسو صاح ا

 نم ۔هناحبس ۔ ههاجت مهيلع بجي او «هب مهفيرعتو < مهبر ىلإ سانلا ةياده
 . ةعاطلا صلاخو ةدابعلا صلاح

 : ةعراقلا ةروس « غيلبلا زاجيإلا ةلثمأ نم الام ذحخ

 شارفلاک سالا ذوب موي © ةعراقْلا ام كارد امو ت ةعراَقْلا ام © ٌةَعراقلاط

 يف وهف 6 هنيزارم تلقت نم اًمأق ىد شوفمْلا نهملاک لابجلا ةوکتر ص ثوَُملا
 رات مچ ۂیهاَم كارد امو د برع هاف ج هيرو تقْح نم ائآر ت يصار شيع
 . ماس

 : ةيشاخلا ةروس يف ؛لوط ريغ يف نكلو ءاليصفت رثكأ ىرحخآ ةروص ذو

 ارات ىلصت 2 ةبمات لماع 0 ٌةَعشاخ راعموي هوجو ©0 ةيشاَقلا ك ثیدح كات لمف

 نم يفي الر نسي ال © عير نم الام ! ماَط مّهَل سيا د ةينآ يع نم قس ج ماج
 ةيغال اهيف عمت ال ©2 ديلا ةَ يف د ةيصار اهيل ىد معا دوب هوجو ید عر

 ةفرقصم قرامنو 62 ةعوضوم باركأو © ةعوفرم ررس اهيف © ٌةيراج نيع اهيف 6©
 . چرم یبارزر ۵

 : جم اةروس يف ء باذعلل اليصفت رثكأ افصو ذحخو

 نب بصيرا ن بای مهل تعط اورق نیدلاق مهر يف اوم صا نام ناذه

 9 ديدح نم عماقم مهّلر د دولجلاو مهنرطب يف ام هب رهَصي 6® ميمحلا مهسوءر قوق

 . "ي ىيرحْلا بادَع اوفوُذَو اهيف اوديعأ مغ نم اهنم اوج رخي نأ اودارأ املك

 )١( ةعرأقلا ةروس :١ ١١ء ) )۲ةيشأغلا ةروس :١ .١١ .

TTL: جلا ةروس )۳ 



 : ةعقاولا ةروس نم دهشملا اذه وأ

 ٍمومحي نم رلغو 6© ميمو موس يف © لامشلا باًحلصأ ام لاّمَلا باحلمآو
 ثسحلا ىلع تورصي اوئاكر هه نیفرتم كلذ لبق اوئاک مهر 9 مرک الر درات ال

 ورال اترا وأ عج ةوُوُمَْمَن اأ ًماَطعو امارت اکو اتم ادا ہور اوئاکر 5 ميقا
 اهبأ مكْنإ مث ى3 مولع موي تاقيم لإ ةوُعوُمْجَمَل ج نيرحآلار ئرألا إلف هه

 . 4 نيل موي مهلزد اده 2 ميهّلا برش نوبراشف 69 ميمحْلا نم هيلع

 :كاسنإلا ةروس نم «ميعنلل لصفملا دهشملا اذه ذح مش

 اويرحو ةنج اووبص اب مهازجو 6© ارورسر ةرضن مهاقلر مولا كلذ رش هللا مُهةوَق
 اهلالظ مهيَلَع ةينادو © اريرهْمَر الو اسمش اهيف نوري ال كئارألا ىلع اهيف نيمكتم ت
 رپراوق 62 اریراوق تناک باوکآو ةف سم ةیئآب مھیلع فاو ًالیلذت اهو تلور

 مست اهيف انيع 69 ًاليبََر اهجارم ناک ساک اھیف توقمیو ©9 اریدقت اهوردُف ةضف نم
 ذر ج اررُشُم ارز مهعبسح مهعیآر اذإ تودلخم نادلو مهيَلع فريو ۵ الیبسْلَس

 نم رواسآ اوّلحو قربتسإو رضخ سادس بایٹ مهیلاع © !ریبک اکّلمو امیعن تیأر مت تیار

 چروک مکس کر ءَ مک ناک اتخذ یو رر رد م مسو طل
 ؟يركلا نآرقلا يف دهاشملا هذه عبتتت نيح كسفن يف دجت اذام

 وأ «ليوطتلاو زاجيإلا ثيح نس ءاوس ءماودلا ىلع عونتم ضرع يف ألوأ كنإ
 يف اهنع ضرسعم لك يف فلتخت يتلا «باذعلاو ميعتلل قصولا تادرفم ثيح نم
 ىتح « ىرخألا روصلا نع ةفلتخم ةروص ةرم لك يف لكشت يتلاو «رخآلا ضرعلا
 .اهتايمومع يف تدحتا نإو

 هب رثأتیو «كسفن هب لعفىت الآ كلمت ال ءةيويحلا قفدتم يح ضرع يف اينا تنأو
 نم كب طيحي ءةظحللا كمامأ رضاح هنأك هيف شيعت ن الإ كلمت ال لب .كنادجو

 . ١١٠۰-۲٣ ناسإللا ةروس (۲) 0. ,٤١ ةعقاولا ةروس (1)
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 هنأک هيف ناسنإلل! شیعپ نأ هب رثآتلا لصی لب . كسفن راطقآ كيلع ذخأيو «بناج لك
 ء ايد اعقاو تناك -ةقيقحلا يف رضاحلا يه يتلا - ايندلا ةايخا نأكو ءرضاحلا وه

 هذه يف ناسنإلا اهشسيسعي يتلا يه تسيلو ۰ یضقناو ضم مث موی تاذ ثدح

 روص نم هيلع لمتشت ا ءاهقرافي ال سفثلا يف ايح ةرخآلا رطاخ لظيف « ةظحللا
 يف عوقولا نم رذحت ةيناشلاو «ةنحجلا ىلإ قوشلا عفدت ىلوألا «باذسعلاو ميسعنلا
 . . زاجعإلا نم كلذو . باذعلا
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 لاج كلذ « نوكي ام حضوأ .راركتلا ال - عيونتلا هيف ودبي ثلاث لاجم ةمثو

 . .هللإ ةردق ىلع ةلادلإ تايآلا

 ىلإو «مهبر ىلإ سانلا ةياده ىلوألا هتمهم « ةياده باتك _انلق امك  نآرقلا نإ
 : ميقتسملا طارصلا

 مالسلا لبس هتاوضر علا نم هللا هب يدهي 2 نيم باكو رو هللا نم مكءاج دق»

 0 ييقتسم رطاربع ىلإ موی دهنو تای رولا یکإ تاللا ن مهجر
 ىلع ةلادلا تايآلا وه مهبرب سانلا فيرعتل نآرقلا يف درت يتلا باوبألا عسوأو

 ةهلآلا ذي نأ _ اهتقيقح ىلع اهربدتي نيح  يرشبلا بلقلاب يدؤت يتلاو « هللا ةردق
 . كيرش الب هدحو هدبعيو «ءهريغ هلإ ال يذلا «قحلإ هلاإللاب قلعتيو ءاهلك ةفئازلا

 « يوعدلا زاجعإلا لاجعم يف ةطقنلا هذه نع ملكتنس باتكلا نم رخآ ناكم يفو

 ةرهاظ يف اهلوحخد ةيحان نم اهنع ثدحستن نأ انه ديرن اإ . يوبرتلا زاجعإلاو
 يف ؟راركت تسيل اهنكلو «راركت اهنأ ىلوألا ةلهرلل ناسنإلل ليخي يتلا «عيودتلا
 .مآودلا ىلع عولتم ضرع يه اإ ؛ ةقيقحلا

 ريبدتو «سانلا قلخو «ضرألاو تاومسلا قلح : ةدحأو اهلمجم يف تايآلا

 وأ يضاملا يف ءارس «دوجولا يف نمو دوجولا يف ام لك ىلع ةماتلا ةنميهلاو «نوكلا
 ةايح يف وأ ىداملا نوكلا يف ءيش لك ىلع ةقلطملا ةيمكاخلاو ءلبقتسملا وأ رضاحلا

 .رشبلا

 )( ةدئاملا ةروس .1١ ١١ .
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 نآرقلا يف روصلا تاشم يف لب . .ةدحاو ةروص يف يتأت ال رومألا هذه نكلو

 .هرخآ ىلإ هلوأ نص

 تادرضلا ثيح نم ةرمو ‹ رصقلاو لوطلا ثيح نم ةرم . . روصلا فلحخت تضل

 يف تادرغملا نم ةدرقم لك هذحتأت يدلا مجحلا ثيح نم ةرمو ءاهنم لك يف ةروكذملا

 .ةروسلا قابس

 ةردق تايثإ ضرعم يف ادورو تايآلا رثكأ ناك اعر ضرألاو تاإومسلا قلخيف
 اهلعجت ىتش روص يف درت ةدحاولا ةيضقلا هذه نكلو .دودح اهدحت ال يلا هللا
 : ةرم لك يف اهتاذب ةمئأقو ةديدج

 تاومس عبس نهاوسف ءامسلا ىلإ ىوتسا مث اعيمج صرألا يف ام مك قل يذلا وه
 كل ر e ي ٤ ا

 . يم یلع ءيش لکب وهو
 ”rw o ياو ت * ھه 8 اا 2 4

 حبلا يف يرجت يتلا كلفلاو راهذلاو لبللا فالتخاو ضرألاو تاومسلا يلح يف ذإ
 لك نم اهيف ثنو اهتوم دعب ضرألا هب احق ءام نم ءامسلا نم هللا لرثأ امو سائلا عقيب ام

 . 4 ولقي موق تايآل ضرألاو ءاَمسلا نين رخسملا باحسلاو حايرلا فيرصقو ةباد

 يشغي شرعا ىلع ىوتسا مث مايأ ةتس يف ضرآلار تارمسلا قَلَح يذلا هللا مكبر نإ #
 س ع کو م و لا س 8 دوي اب غړ ب در بو ب چي ي ي ي ےک ارب ېب ا

 كرابت رمألاو ىلا هل الأ هرمأب تارخسم موجنلاو رمقلاو سمشلاو اثيفح هباطي راهنلا ليلا

 . هي يمّلاعلا بر هللا

 سلا رسو شرعلا ىلع ىوتسا مث اهنورت دمع ريغب تارمسلا عفر يذلا هللا $
 ي ي قو لار ر و تس ي يک چ e ي ل م و ت لاا س ي ر

 تح ةرتقرت مكبر ءاقلب مكلَعَل تايآلا لصقي رمألا رند ىمسس لجل يرجي لك رصمقلاو
 kl تسوي +# e ت 0 «e g4 برر

 نينا نيج وز اهيف لعج تارمثلا لك نمو اراهتأو يساور اهيف لعجو ضرألا دم يدّلا وهو
uت  aK sll eا يسا رک 0 3 ق چ  

 تارراجشم عطق ضرألا يفو > توركقتي مرقل تايآل كلد يف نإ راهنلا ليلا يشضي
 ت ا ړي اک ي يا ي ص صو رل يو Terr 4# a ا ل ب س

 ىلع اهضعب لضطقنو راحاو ءامب ىقسي ناونص ريغو نارنص ليختو عرزو ,باتعأ نم تاجو
 , 0( توقعي موق تايآل كلذ يف ثإ لكألا يف صحب

 ؟ 1٤ ۲ ةرقبلأ ةروس (۲) 4 ةرقبلا ةروس )١(

 .ة دحرلا ةروس(٤) . ة٤ : فارعألا ةروس (۳)

 «ھ٢



 مك تپ ۵ دومی هيف رجس نمر بارش نم مک ءام ِءاَمُسلا نم لزا يذلا وهب

 © ةوركنتي مرق ةبآل كلذ يف ثإ تارا لك نمو بانعألاو ليخألاو تويلار علا هب

 مول تايآل كلذ يف نإ هرمأب تارْحَسم موجنلاو رْمَقْلاو سمشلاو راها للا مك َرُخَسَر
 رهو ه2 رر مقل يال كلذ يف هُو ًَخحُم صأا يف مك ار5 و م ولقب

 ّرخاوم كفل ىرتو اهنوسبلت ةيلح هنم اوج رختستو ايرْط محل هتم اوكا را رخ يذلا

 اراهنآو ۾ مكب ديمت ذآ يسارر صرألا يف ٰیقْلأو 6 نورکشت مكلعَلو 4 هلق نم اوغتبتلو هيف

 قلی ال نمک قلع شقا هج رده مُه مجاب تامالعر هه ردع ململ السر
 , )4 تورك دت الآ

 ! ؟ تايآلا هذه يف یرت فیکف

 رمآ اهنإ مآ ؟همامآ ةروركم اهنأل سلا اهيلع دلبتي يتلا ةفولأمل ا دهاشملا تاذ يهأ

 !؟رعأشملا كرحيو نادجولا زهي ديدج رحآ

 !؟اهیف دیدجلا امو

 اهنأ ىلع ال اهضرعي قايسلا نأ لوألا . قايسلا امهزربب ناشيش اهيف ديدحلا نإ
 اتاضعلا اهيلإ تفعلي نأ ىتح وأ ءاهدهاشي نأ هنم بلطي ناسنإلا مامأ «تايثرم»

 ربدتو اهكرحت يتلأو «اهتدجوأ يتلا ةرداقلا ةردقلاب ةرشابم اهلصي امغنإ . .اصاخ

 ريغ ديدج بوث يق ۔ ينآرقلا قايسلا عم .ناسنإلا اهدهاشيف ؛ هللاب اهلصت . . اهرمأ
 دي اهيف عبأتي نادجولا نأل ‹«نادجولا يف ةيح ضفتنتف . سحلا هيلع دلبت يذلإ كلذ

 . تادرغلا هتوكت يذلا عومجىملا يفو :هدرفج ءيش لك يف « ليلا رداقلا عناصلا

 .  قيمعلا رثآتلاب بلقلا ضبنيق

 يه « ريثأت تاذ ةيصاخ هل نإ . . ضرعلا يف رمتسملا عونتلا وهف رحخآلا ءيشلا امأ

 . ديدج ةرم لك يف هنأك ضورعحملا دهشملا ءايحإ

 . .زاجعإلا نم كلذو

YoY: لسشلا ةروس )١( 

 ىوعدلا زاجعإلا نع ثيدلا يف يرحأ ةرم ةطعقنلا هذهل ضرعتتس

١ 



 اهيلإ راشي يتلا هللا تايآ نم ةيآ وه هتاذ عيودتلا نأ ىلإ ريشن نأ انه انتوضي الو

 : قلخل ا يف هللا تايآ نع ثيدحا ضرعم يف اصن

 تايآل كلذ يف ثإ مكنارلأو مكعتسلأ فالعخاو صرألاو تاومّسلا قل هتايآ نمرإف
 . )4ن رمئاعْلل

 نمو اهناوتآ افخم تارمَل هب اجرا ءم ءامسلا نم لر هللا ثأر ملأ $

 باودلاو سالا نمو © دوس بیبارغو اهناّرْلَأ فلتخم رمحو ضيب ددج لابجلا

 زيره هللا نإ ءال هدابع نم هللا ىهي اَمثإ كلذ هار فلتخم ماعنألار
 ر ير
 , روف

 عيونتلا لالخ نم ءاج عيوئتلا نعرييعتلا نآ ريخألا صنلا اذه يف رظنلا تفليو
 : بصنلاو عفرلاو ‹ثينأتلاو ريكذتلا نيب ام ءاهتاذ ةرابعلا ظافلآ ضعب يف

 ( ًاهناولآ فلتخم ج

 4 اهنارآ فلم ط
 هارن فلم

 هللا مكلَ يَْلا نم تيما جرخمر تّبَملا نم يلا جرخي ىونلاو بَحْلا قلف هللا نإ
 ريدقت كلذ اناًبسح رمَقْلاو سمشلاو انكس ليلا لعجو حابمإلا قلاف هه توكفؤت ىنا

 تلصق دق رحبلاو لا تامل يم اهب اردتهتل موجنلا مك لم يذلا وهو © ميلا زيزلا
 لنصف دق عدوتسمو رقتسمف ةدحاو سقت نم مكاهتأ يدلا وهو ه9 ترملعي موقل تايآلا
 عيش ۽ لک تابت هب اجرا ء ءا ءامسلا نم لربأ يذلا رهو هه ةوهقفي موقل تايآلا

 نم تاتجو ةيناد اون هبل نی رشا نير نار اح م جرت اره هم اجرا
 مُكلَذ يف نإ هعنتيو رنا اذإ هرَمَق ىلإ اورقنا رباققم ريع اهبتشم تارلاو دوعيزلاو باتعأ

 اه: ۲۷۲: رطاق ةروس ( ء۲١: مورا ةروس )١(

 4۵_۹4 : ماعنألا ةروس (۳)

Y۲ 



 . .رظنلا تفلث ةروصب حضاأو تايآلا تارابع يف عيونتلا نإ

 وهامك يجلا نم تيملا جرخيو تيملا نم يحلا جرخي : لقي مل ىلوألا ةيآلا يفف

 . عيونت اذهو ( يحْلا نم تملا جرخمو# : لاق نكلو «ىرخألا تايآلا يف داتعملا
 يف داقمملا وه امك انكس ليللا لعاجو حابصإلا قلاق : لقي مل ةيناثلا ةيآلا يفو

 . . عيونت اذهو اكس ليلا لعجو# : لاق نكلو مسالا ىلع مسالا فطع

 مةعسم اهل لمجف ةدحاو سقت نم مكاشنأ يذلا وه :لقي مل ةعبارلا ةيآلا يفو
 اإ > لعفو لعف نيب فطعلا يرجيف يداعلا قايسلا نوكي نأ عقوتي امك اعدوتسمو

 رقتسم اهل لعجق) لعاف بئان هنأك اعوفرم هلومحم ءىجو يناثلا لعفلا فذح

 . . عيونت اذهو (عدوتسمو
 ءاجو يضالا نمزلا ين اترخاق» اراق لعغلا رركت ةسماخم ا ةيآلا ينو

 ناعوفرم نامسأ ةرابعلا يف رواج مث . . عيونت اذه يفو 4جرخن» عراضملا هدعي
 رورجم يناثلاو ةرسكلاب بوصنم امهدحأ نامساو ءةيئاد ناقل ةمضلاب

 .ينامرلاو تويزلاو#» ةحتفلاب نابوصنم نامساو €باتعأ نم تاتجو)# ةرسكلاب
 هلك كلذو (هباشهتمإ و ياهبتشم ل نيعفلتخم نيتخيص يف ةملك تءاج اريخأو
 . . عیوئت

 . .زاجعإلا نم كلذو
# HF + 

 . .ةينابرلا ةردقلا تايآ ضرع يف عيونتلا نم رحآ عون رظنلا تفلي مث

 ةردقلا ىلع ةلادلا هللا تايآ نم هنأ ىلع هتاذ يف -ركذي عيونتلا نوك نع الضفف
 لك نم ةفلعخعم اعاونأ قلخت لب «بسحف قلخت ال يتلاو «دودح اهدحت ال يتلا

 يف عيونتلا ةرهاظ ىلإ رظنلا تفليل تارابعلا يف دري يذلأ عيونتلا نع الضفو «ءيش

 . هيف درت يذلا ةروسلا ؟وج-» ةرم لك يف ذخأي ةردقلا تايآ داريإ نإف «ىلحلا

 ‹ضرألاإو تاومسلا قلخ : لبق نم انرشأ امك ةدحاو اهلمجم يف تايآلأف

 يف نم لكو دوجولا يف ام لك ىلع ةماتلا ةنميهلاو ء«نوكلا ريبدتو «سانلا قلحو
 ءيش لك ىلع ةقلطملا ةيمكاحلاو « لبقتسملا وأ رضاحلا وآ يضاملا يف ءاوس ءدوجولا
 وج اهيلع بلخي ةروس يف ضرعت نيح اهنكلو . . رشبلا ةايح يف وأ يداملا نوكلا يف

۳ 



 نالا ىلإ سانلا وعدي يذلا فيطللا ريكذتلا وأ ءنينمؤملا ىلع ينابرلإ اضرلا

 ففلا وج اهبلع بلغي ةروس يف سضرحت نيح اهتاذ يه اهنع ةفلعخم ةروص لأ
 . . ريذئلا وج وأ رافكلا ىلع ينايرلا

 : هلوق هرخآ يف ءاج يذلا «ماعنألا ةروس نم افن ءاتركذ يذلا لالا يلإ دعتلو

 هللا تایآب ریکذتلا ضرعم يف ءاج هنآ ینعب € ةونمؤي موقل تايآل مكلذ يف ةر

 لمشت يتلا « سي ةروس نم تايآلا هذه هبناج ىلإ عضنلو . ناييإللا ىلإ سانلا ةوعدل
 ىلع بضغلاب نوحشم وج يف نكلو ءاهسفن تايآلا وأ اهسمن ؟تادوجوملا#

 : ضرعلا ةقيرط فلتخت فيك رظننلو « نيدناعملا نيرفاكلا
 اهيف اتلعجو © نولكأي هنمف اح اهنم انج رخأو اهاتييحأ ةعيملا ضرألا مهل ياو

 هقلمع امو هرمَل نم اولكأيل ۳© نويعلا نم اهبف اترجَفو باتعأو ليخُت نم تانج

 نمو ضرألا تبنت امم اهلك جازالا قلخ يذلا تاحبس ©5 نوركشي الفم مهيديأ
 يد دوملظم مه اذ راها هدم لسن ليلا مه ةيآو تد هوم ا ايمو مهسفنا

 ىّ لزاتم هاتردق رمقلاو ©9 ميلعلا ريرْلا ريدقت كلذ هل رقم يرْجت سمشلاو
 راهنلا قاس ليلا الو رَمَقلا كردت نأ اهل يغني ب سمشلا ال 9 مدقلا نوجر علا داع

 © ةرحشملا كمل يف مهتشرف اتمع اا يل ةبآر ج تربي كلف يف رر
HZ Be س 

 تودقي مه الو مهل خيرص الف مهفرغن اعل نإو ي توب ام هلم نم مھل قلو
 2” ر

 . 4 نيح نإ اعاتمو ام ةمحر الإ 9
 ةروص رحخآو تةأجف دوسي مالظلاو «راهنلا هنم خلسي ليللاو ءرچجفت نويعلاف

 ء اهل يخبنيالو رمقلا كردت ال سمشلاو «ميدقلا نوجرعلاك هنوك يه رمقلل
 ناکمإب نوردنم مهو . وحش كلفلاو . هل يغسني الو رأهنلا قبسي ال ليللاو

 امهاتلك تثاک إو «ماعنألا ةروس يف ةدراولا ةروصلا نع ةروصلا هذه دعبأ امو

 !رامثلاو عرزلاو رمقلاو سمشلا نع ثدحدت

 . .زاجعالا نم كلذو

 .£4- ۴۴. سيةروس ()
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 نآرقلا يف ينايبلا زاجعأإلا رهأوظ نم ةدحاو ةرهاظ نع ثدحشن نآلا ىتح انك

 حم ءايبنألا صصق : ةئالث ةسيئر تالاجسم يف كلدو < عيونتلا ةرهاظ يه ؛يركلا

 امك ۔ رصحدت ال ةرهاظلا كلو .نوكلا يف هللا تايآو « ةمايقلا دهاشمو ‹«مهماوقأ

 : هلك نآرقلا يف ةماع ةرهاظ يهف «ةثالثلا تالاجملا هله يف مالكلا لو يق انحلأ

 ۲١( : ةرقبلا ةروس) يف ىلاعت هلوق يف الشم اهل انبرض «هتاعوضرم لک يفو

 يف یلاعت هلوقو مک ءان نویحتسیو مك ءانبآ توحبذي بادَعلا وس مُگتوموسیل

 مک ءان تویحتسیو مک ءاتبآ فوحت دیو بادل ءوس مگنوموسیف ( ميهاربإ ةروس)

 كردأ ءاوس «يعوب أرقي ئراق لك هابشتا تفلت مركلا نآرقلا يف ةريشك ةلثمألاو

 لجر ةنيدمْلا اصقأ نم ءاجو :  یاست هلوقک < ءاهكردي مل مآاهيف ةمكحلا

 يه زيکرتلاف 0ي ىعسي ةنيدَملا اما نم لجر ءاجوو : یلاعت هلوقو , 04ع

 ىلع لجرلا زفح يذلا رمألا ةيمهأب يحوي ام <: ءةنيدلا ىصقأ نم ىجملا ىلع ىلوألا

 همامتهاب يحوي ام ءهتاذ لجرلا ىلع ةيناثلا يف زيكرتلاو «ةريبكلا ةفاسملا كلت عطق

 وه هنأ حجارلاو) مالسلا هيلع ىسوس ةمالس ىلع صيرح هتأو ءرمألاب صاشخا

 .(نوعرف ةهجاوم يف دعب اميف ىسوم رصان يذلا نوعرف لآ نم نمؤملا لجرلا

 ملكلا نوفْرْحي مهنع هلوقو "عصام نع ملكا نوفرحي# دوهيلا نع ىلاعت هلوقو
 نم كلذ يف امو «هللا مالك مهفيرحت ىلإ ريشي ىلوألا يفف . #همضاوم دعب نم
 رمألا رقي ناب ىلاعتو هناحبس هللا ىلع مهؤرجت ىلإ ريشي ةيناثلا يفو ءءاوعلاو مؤل

 . نيلاعلا بر ىلع درو حقوت نم كلذ يف امو ءهل هللا ريرقت دعب نم هريغ اوررقيف
 يذلا « عيوئتلا درج ىلإ فاضت ةصاحخ ةلالد عيونتلل نوكي عضاوملا كلت لئم يفو

 . دوصقم فذه هتاذ يق وه

 . زاجعاإلا نم كلذو
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 يتلا اهدحو تسيل - يركلا نآرقلا يف اهتالاجم ددعت ىلع - عيونتلا ةرهاظ نكلو

 تاالاجم يف ةريثك تايلجت نآرقلا يف ينايبلا زاجعإللف . هيف ينايبلا زاجعإلا لمحت

 :۲١ صصقلا ةروس (۳) . ۲۰ سي ةروس ()

 . 51: ةدقالا ةروس (£) , .٠۳٠ ةدئاملا ةروس (۳)
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 ؛ ةيآ يف نوكت دقف «ةرم لك يف ةماع ةرهاظ نوكت نأ يرورضلا نم سيل «ةريشك
 هللا باتك نم ةقرفتس نكامأ نم ةلثمآلا برضلس امك «ةيآ نم فرح يف نوكت دقو
 !ارصحلا قوفي رمألاف . . رصحلا ليبس ىلع ال حيضوتلا هرج « يركلا

 هذه تدرو ؛ةرقبلا ةروس يف مالسلا امهيلع ليعامسإو ميهاربإ ءاعد يف
 : تايآلإ

 عملا تن كنز ام لبق ابر ليعامسإو تيب نم دعاوقلا ميهارإ عقر ذإو
 انيلع بو اتکساتم ترار كل مسمات ن نمو كَل نيملسم اتلعجاو ابر »ميلعلا
 مهملعيو كتايآ مهيَلع ولي مهنه الوسَر مهيف ثعباو اتر ت ميحرلا باوشلا تأ ك

 . ي ييكحلا زيزملا تئ كنإ ميك زیو ةمكحلاو باتكلإ

 اتیرذ نموا (كنإ اتم ءاعدلا وج بساني اج تاملكلا هذه يف دلا ةمغن ظحال

 . 4. .كنإ الع بتر تما
 . € . .كْنإ مهيك ريو : ءاعدلا ءاهتناب يحوي اجب ةمغنلا ريغت ظحال مث

 يف ةبغرلاو «ءاعدلا يف قارغتسالاب كرعشت ىلوألا تارابعلا يف دملا تاكرح نإ

 يدي نيب عشاخلا هج وتلا اذه ناهج وتي امهو امهيبلق المت ةقيمع رعاشم نع ريبعتلا
 ءاعدلا | ناب يحوت مهي زیو ةملك يف ءايلا امنيب تيبلا دعاوق ناميقي امهو هللا
 . ميظعلا يلعلا هلل امهرعاشم اثب نأ دعب « يهتني نأ كشوي هنأو « هتياغ ىلإ لصو دق
 « وحلا اذه ىلع اشايج الماك ادهشم - تاملک درجم يهو - تاملكلا روصت نيحو
 غرضت نأ تكشوأ دقو فكألا ةكرح مث ةعارضلاب ةعوفرملا فكألا ةروص يطعتو
 , زاجعإلا نم اذه توكي . . لفغسأ ىلإ ةطباه ءاعدلا نم

N #  # 

 : تايآلا هذه درت نارمع لآ ةروس يف

 وه تلا اذه كل ىنأ ميرم اي لاق فز اهددع جَو بارحملا اركز الع لحد املك
 يل بَ بر لاه يركز اعد كلاته ©9 رباح رعب ءا نم قرم هللا نإ هللا ددع نم

 . 4 ءاعدلا عيمس ك ةبيط ةيرذ كند نم

 ٣۸ ۳۷۰ ںارمع لآ ةروہس (۲) ۲۲۹ 1۲۷. ةرقبلا ةروس (1)

۹ 



 دقفضتي اهيلع لخدي تفي ال ايركزو « بارحملا يف ةدابعلل ةعطقنم برم وه دهشملا
 اددجتم اقزراهدنع دجيف ءاهتياعرو اهتيبرت نع لوثسملا اهليغك وهف ءاهلاوحأ

 يف هبيجتف «قزرلا ىلع یس اار ناکا جر تال يهو ااه اھل نيآ نم اهلاسيف

 ال يتلا ةلفطلا يمر برم ىلع ضيفي يهلإلا ضيفلا ىري وهو ةلئاه رعاش ایرکز
 ءدعب دلولاب قزر دق نكي ملو «ةيرذلا ىلإ قاتشي . . قاتشیف . لوط الو اهل لوح

 يتلا ةريغصلا ةلفطلا هله ىلع ضافأ امك هثامحن نم هيلع هللا ضيفي نأ ىلإ قاتشيو
 . .هیرایرکز اعد ڳكلاته) . . اهتياعرب هللا هفلك

 ! ؟كلانه يف ماللا ةلالد ام . . (كلانهإ

 انه ةملكب هل راشي ءيشلاف . دعبلا نع ربعت اهنإ نولوقي نريغالبلاو نييوغللا نإ
 ناك اذإ ؛كاده» ةملكب هيلإ راشيو . هبرقل ديلا وأ نيعلا هكر دن ابيرق ارضاأح ناك اذإ

 ماللا ةدايزب#كلانه# ةملكب هيلإ راشي هدعب دتشأ اذإ مش . . ديلا لوانتم نع اديعب

 . .دعبلا نم أديزم يطعتل

 ؟اته دعبلا نيأف

 اهعم ايركز وهاذهو . بيرق رضاح امهالك « رم يه ءلهو «بارحملا وه اذه

 . .ناكلا سفن يف

 ناأمرلا يف دحب الو « ناكا يف دعب ال

 !سفتلا راوغآ يف دحبلا اإ

 قوشلاو . ةيرذلا ىلإ قوشلا . . قوشلا كرت ايركز سفن قامعأ يف «كلانه»

 . .لأوضرلابو « ءاطعلابو ةمحرلابو ءرياب ضيفي يذلا يهلأإلا ضيفا ىلإ

 ؟سفنلا قامعأ يف لغأولا قمعلا . . دهشملا يف قمعلا ىدم سخت له

 . .زاجعأإلا هنإ

¥ 



 : رطاق ةروس يف ىلاعت لوقي
a e7 2 چ م ل طكعوج لل چ  o 

 . 04 برق اذ ناک ولو ءيش هنم لمحي ال اهلمح ىلإ ةف عدت نإو . ل

 ؟كنهذ ىلإ رداتت يتلا ةروصلا امو ؟صنلا كيلإ يحوي اذامف

 موياهبحاأاص افقي «بوئذلاب ةلقفلا ةيناسنإلا سقنلا وه صنلاب درصقملا نإ

 : ىرخأ صوصن يف درو امك «هبونذب القثم ةمايقلا

 ام ءاَس الآ ملص ريْعب مهن ولضي نيذلا رازرأ نمو ةمايَقلا موي ةلماك مهرازرآ ارلمحیل لو

 (چ نورزي

 . چ تورتمي اوناک امع ةمايقلا موي “لاسی و مهلاقث عم لاقثآر مهلاقأ نلمح يلوۆف

 6ت ارزر ةَماْيَقْلا موي لمحي د هنإف هع ضرع نم ت ارکذ ادل نم كاتیتآ دقو . .#

 . 4 المح ةمايقْلا موي مهل ءاسو هيف نيدلاس

 , )تورز ام ءاس الأ مهررهُط لع مهرازوا ولم يمهز. $

 !نکلو . ۔معت

 ريغب اهقالطإو ءاهشينأتو ( ةلقثم ) ةفصلا ءاقبإ عم ( سفن ) فوصوملا فذح نإ

 يناعت مک . .اهلمحيب ةلقحلإ ء لماحلا ةآرلا ةروص رطاخلا ىلع دروي « ناعم ف وص وم

 ! ؟هتم

 نأ دحأ عيطتسي لهف ۔ ىبرقلآ ىلوأ نع الضف ۔اهلمح ىلإ ایعمج رشبلا عدت نإو
 !؟لمحخا كلذ نم هيناعت ام ائيش اهنع ففي وآ اهلمح اهنع لمحي

 ءاغيش» لمحي نأ اهلك ضرألا هجو ىلع دحأ كلي ال يذلا صاخلا اهلمح هنإ
 نأ نع الضف « اهيف اهنواعي نأ دحأ عيطتسي ال يتلا ةصاخل ا اهتاناعم يهو ءهنم

 ف للا ةروس (۲) . 1١۸١ رطاف ةروم )١(

 ۹۹-١١1 هلع ةروس (1) . .٠۳ توبکنعلا ةروس

 ۳١. ۲ ماعنآلا ةروس (۵)

YA 



 : ىرخأ خيصى انايحأ درب يذلا ءهوصقلا ىنعملا قيمعت يف ةروصلا هذه غلبت مك
 . .("  ةنيهر تبسک امب سفن لک ء4 ئرخأ رزو ةرزاو رزت الو

 4 ديهش وهو عمسلا ىل وأ بلف هَل تاك نم سفن يف ةروصلا هذه رٹؤت مکو

 . .زاجيعإللا هنإ

 :دعرلأا ةروس يق ىلاعت لوقي

 ةيدوأ تّلاسق ءام ءامسلا نم لرنأ  راهَقلا دحاولا وهر ءيش لك قلاخ هللا لف

 ق د عا زا ةلج اقم والا يف هيلع ةردقوب امير برادو لس لمحا ادق
 يف ثكميف سالا عف ام اًمآو ءامج بهديق دبزلا ماف لطاَبلاو قحا هللا برب كلذ
 ٩ . لالا هللا برضي كلذك ضْرألا

 ىلعملل ةيزاوم ةروص مسرت اهنأل < سوفنلا يف صاح عقو اهل لاثمآلا

 اوفرعتي نأ ةلوهسب سانلا ميطتسي « ةايإ تافولأم نم ؟رومأ ابلاغ يوحت . .دوصقما

 رومألا هذه نم اهيف لقتني ةعتم ةلحر لايغللا عطقي مث . مهناهذأ يف اهولشمتيو اهيلع

 تاسنإلا كردي نيح ةيويخلاب ضينيو ىنعملا مسجتيف «؟يزاوملا# ىئعملا ىلإ ةفولأملا

 نأل سحلا يف همجح فعاضتيو ‹ لثملا يف ةدراولا ةروصلا نيبو هنيب هبشلا هجو

 . بورضملا لثلا يف ةرمو ءةدرجملا ةروصلا يف ةرم : نيترم هاري ناسنألا

 اهعقو فعاضتو ءاهميسجت داري يتلا يناعملا مسج «ةريثك لاشمأ درت نآرقلا يفو

 دقو : ىلاعت هلوق لم يف نآرقلا يف لاثمألا ركذ ىلإ ةراشإلا ءيجتو . سوفنلا يف

 ٠١ . لَم لک نم نآرقلا اڌه يف ساتل اتبرض
 : لاثمألا نيب ىتح ةيصوصحخ هل دعرلا ةروس يف بورضأملا لثملا اذه نكلو

 ۳۸۲ رثدلا ةروس (۴) ;o ءارساللا ةروس (1)

 . ٠۹۲ ١ ١۷ دعرلا ةروس )٤( .۷: قةروس (¥)

 هو مورلا ةروس (۵)
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 قئاقح نم ةعقاو ةقيقح هنأل «برضي الثم رمألا ئداب يف هبسحت ال مالكب أدعي هنإ
 لك قلاخ هللا : ةيهلإلا ةردقلاركذ ضرحعم يف ءيجت «هللا اهقلخ يتلا «ةعيبطلا»

 .(. . ءا ءامسلا نم لرنأ ت راهقلا دحاولا وهو ءيش

 تاذ يف برضي لشم يهو ةفيقح- يه . للاب ةطبترم ةقيقحلا هذه نكلو

 . .تقولا

 یړجو «هتعس بسحب داو لک ‹ ةيدوأ هتم تلاس هللا ةردقب لزت يذلا ءاملا اذه

 ةعقاولا ةقيقحلا هذه ريرقت متي انه ىلإ . . ايبار ادبز ليسلا لمتحاف نايدولا يف ءاملا
 افي هذهو «ءاملا عافدنا عم دبزلا دوجو قايسلا لجسيو ءةحيبطلا يف ع عقت يتلا
 ا

 . .رعآ اطوش يضم مث «ةطقتلا هذه دنع لكشتلا يف لعلا ذدخأي نكلو

 نم دز عاتم وآ ةيلح ءاقعبا راثلا يف هيلع تردقوي امو
 سانلاف . كلذك ناسنإلا عنصي امف لب « طقف ةعيبطلا# يف اتداح سيل دبزلاف

 الح ةرهصنملا ةداملا نم نولكشي مث ءامهورهصيل ‹«ةضفلاو بهذلا ىلع نودق وي

 ىلإو . .توعنصي اميف اضيأ مهقحالت دبزلا ةرهاظ نكلو «لاكشألا ددعتم اعاتمو
 «هللإ اهقلخ يتلا ةعيبطلا يف ءاوس ةمزالم ةرهاظ دبزلا نآ : ةديدج ةقيقح ررقتت انه
 . . هيديب نأسنإلأ حنصي اميف وأ

 : ىلاعتو هئاحبس هللا لوقي نيح كلذو «حضوأ ةروسصب لكشتي لئلا دبيو

 نیمزالتم نیرواجشم نادوجوم لطابلاو حاف . (لطالار حلا هللا برضي كلك

 م. . لحارملا نم ةلح رمو تقوا نم ةرتفل نكلر ء هللا نم ردقب « سانلا ةايح يف

 لا قع ام ااو ءاقج حاف نزلا ا لزألا ذنم هررق امو هللا هردق ام يتأي
 . .ريخألا اهعضو يف رومألا اهيف رقتست يتلا ةياهنلا يه كلتو ضصرألا يف ثكمي

 ىلإو ءةيكما ةرعفلا يف ةوعدلا عقاو ىلإ ريشن نأ ديال لثلا یمرم كردن يكلو
 .؟ذغموي د نینمولا لاح

 ةینآرق تاسارد» باتک يف تسیپ امك ينظف ىلع بلخير «ةيكم مأ ةيندم اهنوك يف فلتخم دعرلا ةروس (1)
 . ملعأ هللاو . ةيندم تايآ يوت ةيكم اهنأ-

a 



 نیوهزس ‹نولوصيو نولوجپ ‹ نیرهاظ نوکرشملاو ‹ ةكم يف اشفحنم لطابلا ناك

 مهلذو مهفعض يف نونمؤملاو . مهل مهرهقو نينمؤلا ىلع مهتبلغو مهتوقو مهترشكب
 : هللا ىلإ هلاح وكشي وهو هلاح هت هللا لوسر فصو امك سائلا ىلع مهناوهو
 نماسص مهيلع بصي باذعلاو ء(سانلا ىلع يناوهو يتلذو يفعض وكشأ كيلإ»
 . . نيكرشملا بناج

 يشضملا دبزلاو ءءاملأ قوف يبارلا دبزلأ ةروص : نیتروص يف لثلا برضم انه

 . . يتروهصلا ةضفلاو بهذ

 نيقراشلا نينمؤملا نعو هلت هللا لوسر نع يرسي نأ ىلاحتو هناحيبس هللا ديريو

 لدبتي مث . .ةنوقوم ةلحرم اهنإ ! فاطمل ا ةياهن وه سيل هيف مه ام نإ . باذحلا يف

 ! لالا

 بهذپ . . ءافج بهذیو ءهولعي يذلا ديزلا ىشقنيو ‹ وقصي ةرتف دعبف ليسلا امأف

 «هب سانلا عقعنيو ‹ عرزلأا تبنيو «لسنلاو ثرفسإ يقي ءال ىقسيو . .اددب

 .هعم ماج يذلا ريب نوح رقيو

 بهذيو ء ابناج يقليف رهصلا ةيلمع يف ةضفلاو بهألا ولعي يذلا دبزلا امأو

 . ساتلا هب عفتني اصلاح ايقن يقبيف يفاصلا ندعملا امأو ءاددب

 لطابلا شافشنا نأ يهف اهزاربإ بولطملا ؛«ةيزاوملا» ةروصلا امآ . للا وه كلذ
 « رصتشيو ؛ولعيو ‹ قا یقبیو . هتوقو هللا لوحب نالئاز ةكم يف رافكلا ةنميهو

 هللا نيد يف سائلا لح ديو ‹ ضرألا يف ةنَكمملا ةوقلا وه حبصيو ۽ وسا هل صلخيو

 سانا هللا عفد الوتر : لطابلا عم قحلا اهضوخي يتلا عارصلا ةرعف دعب ءاجاوفآ

 .هنيمّلاَْلا ىلع لصق رد هللا نكلو صرألا تّدسَقل صعيب مهضعب

 راصتناو ةياهنلا يف هددبت مث «تقولا نم ةرتف لطابلا ولع دسجيي ء حئار لشم هنإ

 . . قحا

 . . هتاليصفت يف رظنلا ناسنإإلا معني نيح سحلا يف دادزت هتعور نكلو

 . ؟!١١. ةرقبلأ ةروس (إ

۳۹ 



 لطابلا اهيف ولعي ةرتف ضرألا يف هنكمتو قحا راسصتلا قبسي د نأ هللا ننس نم

 : رافكلا دي ىلع نونمؤملا ىلتبي نآ هتاذ تقولا يف هللا ةنس نمو . شفتنيو

 مهلبَق نم يذلا اف دلو © ةرتقي ال مهو مآ اولو نأ اوكري نأ سالا بسحأ
 . 4 نيبذاكلا نَمَلعيَلو ارفدص نيذلا هللا نمل

 قحميو اودمآ نيذلا هللا صحميلو » : ىلاعت هلوق يف ءالعبالا ةمكح هللا نيبيو
 يڻاي نينمولا صيحمو نينمؤملا صيحق دعب يتأي نيرفاكلا قحمف " . € نيرفاكلا

 اهيف رهصني «ةلتف» اهنإ . . ءالتبالا ةلاح ريوصت يف اهتمق لحم ا يف ةعورلا غلبتو

 : تویکنعلا ةررس يف درو امك «؟رانلا ىلع ةضفلاو بهذلا نتي امك نوتمؤلا

 مهلبق نم نيذلا اف دقلو © توسفي ال مهو انما اولوقي نأ اوكري نآ سالا بسحا
 .؟ ي نيبذاكلا نمي اوقدص نيدلا هللا مَعَ

 « وقص و ‹ سوضنلا ناردآ بهذت ءالتبالا يف منت يتلا راهصنالا ةيلمع يقو

 الإ لوزت ال باشوأ نم ةضفلاو بهذلاب قلعي اس بهذي امك «هلل صّلخَتو
 . سانلا هب عتمتسي يذلا يفاصلا رهرجلا ىقبي مث «رانلا ىلع ٤ةتفلاأب»

 . .زاجعإ هنإ الأ

 : فسوي ةروس يف یلاعت لوقی

 مگلهاب ينوتآو اريصب تاي يبآ هجو ىلع هوقلأف اذه يصيمقب اويعذا)

 . )ينيعمجا

 نكلو .ةظحللاو وتلا يف ارصبم دوعي هنأ دوصقملا نإ !؟يتأي نيأ نم . . «تآي»
 ؟هتلالد امف . . هۋاحيإ هل ىلظي «يتأي» لعفلا

 ١) تروبکتسلا ةووس :١ > ۲ء )١( فارمع لآ ةروس :١٤١ .

 ) )۴ةغللا يف لاقي ٠ ثبقا-1 امهنم ىفنيل راثلا ىلع امهرهص ىآ ةضفلاو بهذلا ناق .
 )£( بسوي ةروسم () .۳ ء۲: تویکتعلا ةروس :۹۴۳

۳۲ 



 ناک هلکلو مری ال هناکم سلاج وهف ! يتأيف ابثاغ م نكي مل مالسلا هيلع بوقعي نإ

 اہک هعم لعافتیو هاري ؛هلوح امف ؛ارضاح» نکی مل هرصب دقف نیحف . .بثاغلاک
 . «يتي» هناف اريصب دتري نیحو . .هلع هرصبب ابتا ناك امنإ !نورسصبلا لعافتي

 . .ءايشآو صاخشأ نم هب طيح اميف ؟ارضاح» حبصيو «ءاهيف ناک يتلا هتبيغ نم يتأي
 ةكرحب كرحتي دهشملا للعچتو ءهلك قيمعلا ىنعملا اذه يطعت ةدحاو ةملكو

 !٤بايغلا# دعب ءم ىجعملا#

 . . زاجعإ هنإ الآ

 : رونلا ةروس يف ىلاعت لوقي

 ةجاَجز يف حاًبصملا جاَصم ایف واک هرون لدم ضْزألاو تاومسلا رون ز هللا
 م ياس ےک ا ر ېک

 اهي داکی ةيبرع الو يقر أل ةنوعیز ةکرابم ةرجش س دقو يرد بوک اھناک ةجاجزلا
 ساتل لالا هللا برضیر ءاشی ص هرونل للا يدهي رود ىلع رو رات هست مل وأو ء ءيضي
 ودغلاب هيف ل حسي هما اهيف رك ديو عقر نأ هلا ذآ ت ويب يف ت ميلع ميش لَك هللاو

 ةاكزلا ءاتيإو ةالنصلا ماقإو ه هللا رکذ نع عب الو ةراجت مهيهلت أل لاجر 9 لاصآلار
 نم مهديزيو اولمع ام نسخ هللا مهيزجیل 2 رامبل بولقلا هيف بقت امي نرفاخي
 ةيسحي ةعيقب بارس مهلامَعأ اورفك نيدلاو <9 باح ريب ءاشي نم قروي هللاو هلق
 باسحلا عيرس هللاو ةباسح هاقرَف هدنع هللا دوو نرش هدي مل هءاج ا اذإ شح ءم نآامظلا

 اهب تاملط باس هقوق نم وم هقوق نم چوم هاَقْفي يج ر ب يف تاّمْلقَك وا ©

 . 4 روت نم هل امف ارون هل هللا لعجی مل نمو اهاری دکی مل ہدی جرا اذإ ضحب قوق

 . .تاتلباقتم ناتسولو ءامأمع نالباقتم نادهشم

 . كانه مالظلا ىصقأو «انه رونلا ىصقأ

 ةالصلا نرميقي نيذلا «نينمؤملا ىلع ضيفي ‹« ضرألاو تاوسمسلا رون اته
 مويلاو هللاركذ نع نوعطقني ال نيذلاو ؛ عيب الو ةراجت اهنع مهيهلت ال ةاكزلا نوتؤيو

 مهه وجو يف یرت .هتمحرب ةلحلا مهلحخ ديو ؛هناوضرب مهيلع هللا لضفتيف «رخألا
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 اهيف مدعنت «رافكلاب طيحت ةمهلدم تاملظ كانهو . . ميعنلا ةرضنو «رونلا ةقارشإ

 مهو مهتدنفأو مهداسجأ بلقي بيهرلا جوملاو «ريصاعألا مهب طيحتو ءامامت ةيؤرلا
 . .بتاج للك نم مهشوانتت اهنكلو « راطحألا مهيتأت نيأ نم نوري ال مالظلا يف

 !مالظلا اذه نم ملظأ الو ءرونلا اذه نم رونآ دجوي ال

 نامسرت ناتللا «ناتلباقتلا ناتحوللا همسرت يذلا لباقتلا اذه نم عورأ دجوي الو

 . ريوصتلا تاودأ لك هريوصت نع رجعت ام ظافلألاب

 « رولا ىلإ بولقلا بذجنتف « بنج ىلإ انج ناتروصلا لباقتت دحاو قايس يفو

 . قارشإلاو سنألاو ةنينآمطلا هيف حورتست «رونلا ىلإ ريدتستف مالظلا نم عزفت مث

 روت نم هَل اَمَف ارون هَل هللا لمحي مل نمو # : ةلئاهلإ ةقيقحلا هذهب قايسلا متخيو
 «لالض هللا رون ريغ ءيش لكو ءريني ال ينابرلا ردصملا ريغ رونلا هيف سمتي ردصم لكف

 . . مالظلا ةج يف عايضلا ىلإ هبحاصب يهتني « عادخو مهوو « عاطقلاو ثبع لب

 . . زاجعإ هنإ الآ
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 : فارعألا ةروس يف ىلاعت لوقي

 ال رقغيس تولوقيو ىندألا اته ضرع تودخأي باتكلا اوترو فخ مهدعب نم فتح
 قحلا الإ للا ىلع اولوقي ال نأ باتكلا قاغيم مهيَلع خوي ملأ هودخأي هلم ضرع مهتأي تإو

 . هن ولقعت الأ توتي نيد ريخ ةرخآلا رادلاو هيف ام اوسرَدو

 ًاورضكو ٠ ينابرلا ىدهلل مهرهظ !ورادأ امدعب ةيدوهبلا ةمألا فصو يف ةيآلا

 ضرألا ىلإ اودلخأو ءمهبر رمأ اوفلاخو «قح ريخب مهءايبنأ !ولتقو «هللا تابآب
 . صيحخرلا عاتلا نع اتحب

 نیبتتو «هملاعم حسضتتو ءهلك عضولا فشكدي ةيآلا تاملك نم ةدحاو ةملك يفو

 : هبأبسا

 . باكا اورول

 .1۹4: قارعألا ةروس (1)
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 . .هلك فقولا رس اذه

 «هارکذہ زتعیو « هپ ظفتحپ ءاقارت ينابرلا يحولا لمحي يذلا باتكلا راص دقل

 .ةايلإ عقاو يف هب لمعي ال نكلو « هب رخاقتیو

 ءايآلا نع هوثرو مهو !مه مهباشک سیل هنکلو ءدادجألاو ءابآلا باستسك هنإ

 هب مزتلا اغإ !هب !ولمعیل مهل امزلم الو «مهيلإ اهجوم هنود ال مهنکلو ءدادچ لاو

 ةقاللع ال ءرحآ للغش یقو ءرخآ داو يفف مه امآ . مهيلإ لزنأ نيذلا دادجآلاو ءابآلا

 مهنكلو . لغاشلا مهلغش كلذو ءايندلا ةايلإ ضرع نع نوثحبي مهنإ | باتكلاب هل

 اوبقاعي نل مهنآ مهمهوت باتكلا ىركذو !باتكلا ىركذب نوقلعتم هتاذ تقولا يف
 نم مهيمحتس باأتكلا ىركذ نأل « هللا مرح ام اهيف نوبكتري يتلا مهلامعأ ىلع

 یف كومعزیو . هتايآبو هب نورفكي يذلا برلا ةرفغم مهل بلجيتسو ؛ياقعلا كلذ

 !هۋابحأو هۋانبآ مهنأ هاذ تقول

 . 4ت رفْغيس نولوقيو»
 نإر# : مهنديد وه امنإ مهتايح يف اضراع ارمأ سيل ايندلا ضرعب لاغشنالاو

 ! هنوتوفي ال مهءاج نإو « هيلإ امئاد نوعسي مهف هو دح أي هلم ضرع مهتاب

 مهف . .هنع مهاهن امو هللا هب مهرمأ اب مهنم لهج نع هلک كلذ نم ءيش سیلو
 لمعلا ةساأرد ال ثارعلاإ ةسارد اهنكلو . .باتکلاارسرد دقف .!اديج كلذ نوفرعي

 ريخ ةرخآلا رادلاو# : مهسح نع ةبثاغلا ةقيقحلاب مهريكذتب قايسلا متخيو !ذيفئتلاو

 4نولقعت الف توقتي نذل

 فقشكي يذلا فص ولا اهفصتو ؛اهلمكأب ةمأ لاح فصت اهنكلو < ةدحاو ةيآ اهنإ

 ىلع بابكنالاو <« باتكلا ةثارو : هبابسأو فارحنالا رهاظمو ءاهيف للخلا طاقن

 . .ةرخآلا نايسنو ءأايندلا ةايلإ ضرع

 ؟ظافلألا ةدودحملا ةيآلا كلت هنيبت مل ةمألا كلت لاح نم ءيش ىقب له



 يف «ةفلتخم ناولأ نم «ميركلا نآرقلا يف ينايبلا زاجعإلا نم حذاغ د رجم كلت

 الآ سح كله ال ةجرد ىلإ ؛جذامنلا هذه لث لفاح نآرقلاو . ةفلتخم ثتالاجمم

 ع لوسرلا ةزجعم وه نآرقلا نوكي نأ يف بجع الف .اهنع لفاغخي نأ وأ ءاهب رثأتي

 نآ يف بجعالو . قلا ىلع اهب نوهيتيو «مهتحاصفب نوزتعي نيذلا مرقلا ىلإ
 ةوسقو ءاغجو ادانعو !ریک اھپ او دحج ولو « يدحتلا ةبأجإ نع اوزجسحيف مهأدحتي

 !هتيادب هده اإ و . .دخإ اذه دنع يهتني ال مركلا نآرقلا يف زاجعإإلا نكلو

 !وملعيل ‹« نيدناعلاو نيركنلا ىدحستي . هتاذب دوصقم فده ينايبلا زاجعإالا نإ

 ولو ةجحلا مهيلع موقتلو « اع لوسرلا قدصو ةلاسرلا قدص مهسفنأ ةليحتد يف

 . .اورکنآو اودحج

 !رحخآ تاياغل ةليسو هتاذ تقولا يف هنكلو

 نايبل ةليسوو . سانلل تجرحلأ ةمأ ريح جارخإل ةليسوو . ةوعدلل ةليسو هنإ
 حالفلاو ةكربلاو ةنينأمطلاب معنتل هعبتت نأ اهلك ةيرشبلل هللا ديري يذلآ يئابرلا جهنملا

 . .ةرحآلاو ايندلا يف

 قئافلا بولسألا اذهب مهوعدي هنكلو .ديحوتلا ةديقع ىلإ سانلا وعدي هلا نإ
 .زأجعإلا دح غلبي يذلا

 بنارج لك لمشت ةلماش ةذف ةقيمع ةقيقد ةيبرت هب تنمآ يتلا ةمألا يبري هللاو

 . زاجعإلا دح غلبي يذلا قتافلا بولسألا ذهب اهيبري هنكلو . مهنايك

 يف نيكمتلا اهل بتكيل هيلع ريست يذلا ةايحلا جهتم ةمآلا هذهل عضي نآ ديري هللاو

 قافلا بولسألا اذهب جهنملا اهل نييي هنكلو .ةيرشبلا لكل ةدئار نوكتلو ؛ضرألا

 . زاجعإلا دحم غلبي يذلا

 اناولأ لمعت ةليسو هتاذ تقولا ىفو ‹ هتاذ يف افده يئايلا زاجعإإلا نوكي اذكهو

 .زاجعإإلا نم ىرخآ

 !زاجعإ قوف زاجعإ هسفن اهو
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 يوعدلازاجصعالا نم

 لكب ةحسيحصلا ةديقعلا نايب يف زاجعأإلا : يوعدلا زاجعإل اب دصقنتو

 اهيف رقتست ثيحب سوضنلا نماكم ىلإ اهب لوصصولا يف زاجعإلاو ءاهتاليصفت
 ۔اهخبسرتو اهنایب دعب _اھلیوحت يف زاجعإلا و < شبغ لك نم ةيفاص ةيقن خسرتو
 . يناسنإلا دوجولا تالاجم ىتش يف ةلعاف ةوق ىلإ

 لدل نم اعيمج ءايبنألا ةديقع يهو .ديحوتلا يه نآرقلا اهب ءاج يتلا ةديقعلاو

 يأ يف طق نكت مل اهنكلو .اعيمج مهيلع همالسو هللا تاولص دمحم ىلإ حونو مدآ

 اهذفانم للك نم سانلا سوفن ىلإ تلخدالو ‹ يركلا نآرقلا يف اهنم ىفصأ باتك
 ةايحلا عقاو يف ةرثؤم طق تناك الو «باتكلا اذه قيرط نع تلخد امك اهراطقأو
 . باتكلا اذه نم تقٹبنا امک قاطن عسوآ ىلع

 اهب لمتكإ يتلا ءةيرشبلا ىلإ ةريخآلا هللا ةملك وه نآرقلاف كلذ يف بجع الو
 : ةمأ ريخ تجرحأو «ةمعنلا اهب تمتو «نيدلا

 . 4 انيد مالسإلا مكَل تیضرو يتمعن مكي تممتأو مکنید مکل ت ذمكأ مويا

 ن ودمۇتو رکدمل لإ يع نوهنتو ف ورعمأ اپ ف ورمات ساتل تج رْخأ ةا ريح مشک
 . 04اب
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 يهف «لوسر لاسرإ ىلإ جاتحت ال ةديقع « قلا ا وهو برا وه هللا نوک نإ

 :ةرطفلا قامعأ ىف ةنماك
 و رفا وت سا# ۳ وا و ص و ةبشي # زارا ےس اک يک

 مكبرب تسلا مهسمتأ ىلع محدهشآر مهتيرذ مهروهط نم مدآ ينب نم كبر ذخأ ذإو#

 هدف نل ارل .

 ) )1نارمع لآ ةروس (۲) .۳ ةدئالاةروس :٠٠١ .

 . ۱۷۳: فارعالا ةروس (۳)
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 ريخب كلذ فرعت ةرطقلاف ءاهلإ كانه نإ سانلل لوقيل طق لوسر لسرأ امو

 هجمت ةرطفلاف .هوديعاف اهلإ كانه نإ سانلل لوشيل طق لوسر لسرأ الو وسر

 . هب نمؤت يذلا هلإلإ ةدأبع ىلإ ايئاقلت

 . هريغ هلإ نم مك ام هللا !ودبعا# : سانلل !اولوقيل اعيمج لسرلا لسرأ اغإ
 يه تئاسك امنإ « هللا دوسجو راكنإ نكت مل ىربكلا ةيرشسبلا ةلكشس نأ كلذ

 اشن دقف «هللا دوجو ركتي دالإ نم ةرصأعملا ةيلهاجلا ىف ىرس امم كعدو . كرشلا
 نم صاح نول هنكلو . هيف نوخفني نيذلإ هنيطايش هلو «ةصاحت فورظ نم
 . خيراتلا تايلهاج نم ةيلهاج يآ يف كلت هتروصب حقي مل فأرحتالأ

 امو ايحتو تومت ايندلا اننايح الإ يه امل : اولاق مهنأ مهنع نآرفلا ىكح- نيذلاو ٍ

 ‹« ثحعبلل نيركتم نيقيلا هجو ىلع اوناك « نييرهدلاب اومسو "رها الإ اتكلهي
 توملا اويسن دقف . هللا دوجو نوركني اوناك مهنأ ىلع ةعطاق ةلالد لدت ال ةيآلا نكلو
 نوکلهي مث «مهتایح نویحیو ‹نودلوي مهنآ يآ < نسزلا رورم ىتعم رهدلا ىلإ

 ةريصبلا يسومطم اوئاك ءالؤهو . توملا دعب ىرحأ ةرم نوثعيي ال مث «نمزلا رورمب
 !وركنآ إو « هللا دوج ول نیرکنم اوناک مهنأب عطقن نآ میطتسن ال انکلو ۰ كش الب

 حم مهنکلو <« ٹعبلا نورتي برسعلا وک رشم ناک دق . ثحبلإ ىلع هللا ةردق

 نم أاولثس اذإو . هللا نولوقي ؛ضرألاو تاومسلا قلح نم» اولثس اذإ اذه مهراكنإ

 : مهيلع نآرقلا لجس امك «هللا نولوقي مهقلخ

 . ٣ّ نويل صرألاو تاومسلا قل نم مهلا نتو
 . ۵لا نول مقل ن مهلا سآو»
 رمأ وهو هللا دوجو نوركني سانلا نم ةلق مدقلا يف دجو نئلف ءرمألا ناک اأو

 نم نوللا اذه حبصأ نأ -ةرصاعملا ةيلهاجلا يف الإ. طق ثدحبي ملف - هيف كوكشم
 مأقو «بأتكلا اذه ريغ يف اهأنيب فورطظل ؛رشيلا نم نييالم هب نيدي «اتيد» داخإلا

 نإ ام نكلو .اهتلودل ايمسر ائيد ةيعويشلا هتنبتو ‹ضرألا يف هرشنب سنإلا نيطايش
 ءةقباسلأ ةينيدلا مهتادقنعم ىلإ اهتاذ ايسور يف سالا داع ىتح ةيعويشلا تراهنأ
 !فارحنا نم مهتادقتعم يف ناك اي ء هللا دوج وب !ورقآو

 #F # # 

 1 ةياخلأ ةروس (۴) کک <1( 8 دوه ةروس ( ) ١

 AY“ فرح زلا ةروس (4) ۲۵ . نامت ةروس (۴)
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 هعزتنيل لوسر لك ىلسرأ يذلا وهو «كرشلا وه تايلهاجلا يف نذإ ربكألا ضرملا
 «ءاعمج ةيرشبلا بولق نم هعزتنيل هت مظعألا لوسرلا لسرأ مث .هموق سوفن نم

 . هللا نم ردقب ىپأ نم یبأو «یدهلا هل ردُف نم هب نمف

 . ؟ناطيشلا ةدابع# ىلاعتو هناحبس هللا اهيمسي - هعباوتو . كرشلاو

 نار هج مرد کل اطا اوبتل نآ مآ يی ا مکر هاما
 .04میقتسم ٌطاَرص اذه ينودبعا

 ساتلا جارح امثاد نولواحي نيطايشلا نكلو «ديحوتلا وه ةرطفلا يف لصألاو

 : كرشلا ردك ىلإ ديحوتلا ءافص نم

 ©“: نيطايشلا مهتلاتجاف مهلك عاشت يداأيع تقل ينإ#

 : یتش اروص ذحأي ءالتجالا اذهو

 معرلاو ءرجشلاو رجم لاو موجدلإو رمقلاو سمشلاو ةكقالملاو نجلا هيلأت اهنم

 . . هنود نم وأ هللا عم دبعت ةهلآ اهنأب

 . .هللدلولا ءاعدإ اهنمو

 هل وأ «ريبدتلا وأ قلف يف هللا عم ةكراشم هل ناك نم انئاك نآب داقتعالا اهنمو

 . . ىفلز هللا نم سانلا برقيل دبعيف هللا دنع ةلوبقم ةعافش

 . . تالاسرلاو يح ولا راكنإ اهنمو

 . . هللا لزنأ ام ريغب (عيرشتلا يأ) يرحتلاو ليلحتلا اهنمو

 . .تاوهشلاو ىوهلا عايتا اهنمو

 هدحو هلل ةدابعلا صالخاإإل ضغرو «ديح وتلا ةديقع نع فارحنأ اهلك يهو

 . كيرشالب

 .ملسم هجرحا (۲) 1 .1١« سپ ةروس )١(
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 . هللاب رفكلا وه دحاو ءيش ىلإ ةياهنلا يف يدؤت اهنكلو ء ىتش بابسأ اهلو

 امك ‹سيدقتلا دح ىلإ لصي رشبلا نم صاخشأل دئاز ميظعت نم رفكلا ًاشني دقو
 . مانصألا ةدابع يف ثدح

 ءاهيلع هللا اهرطف يتلا ةيوسلا اهتلاح نع اهب طبهي ةرطغلا يف داسف نم ًأشني دقو
 ساوحلا هكردت ال ا نايإلاو (ةداهشلا ملاع) ساوحلا هكردت اب نايإال عستت يتلاو
 «ةسوسصحبم ةهلا ميشتو ‹ ساوا هکردت اب ناییإلا يق رصحدتف ‹«(بيغلا ملاع)

 . 04 راصبألا هكر دت الط يذلا هللا نم الدب اهديعتت

 . هللا ةدابع نع رابكتسالا نم ًأشني دقو

 وذ هنأ هبحاص ىلإ ليخي اًتقاز ادادتعا هتوقو هسفنب ناستإلا دادشعا نم اشن دقو
 .اهتاذب ةذلعأف ةيتاذ ةوق

 ءهسفئل ةيهولألا ةيغاطلا يعديف «سائلا ىلع ربجتلاو نايغطلا نم ًاشني دقو
 ءهللاإ لزنأ ام ريغب مهل عيرشتلاب مهدبعتسي وآ «هل دبعتلا رثاعش ءادأب سانلا مزليو

 .هعرش ىلع !وجرخ اذإ مهتبقاعمو «هعيرشتل مهعاضحإو

 هءاوهأ ىرحألاب وأ « هتاذ ناسنإلا ديسعيف «تاذلا مخضت نم ًاشدي دقو

 . .هتاوهشو

 .اهنم ايش رداغي ال ءاهلك بابسآلا هذهل ضرعي هنآ هللا باتك يف زاجعإللاو
 .اهجاعی مٿ ءاھب ددنیو ءاهزربیق

 ل چ رس

 . لا دنع ن ۇاعفش ءالؤه نولوقيو مهعفتي الو مهرضي ال ام هللا نرد نم نودیعیر#

 . 7 نیبدعمن نب نحت امو ادالوآر اما نکا نج اولاق رۆ

 . يدع لع ىلع هتيتوأ امثِإ لاق #

 . )4 یّفَتسا هار نآ ید فیل ناسنإلا نإ الگ

 .4 سىويةروس(¥) .٠٠۳ ماعنالا ةدوس (1)
 .۷۸: صصقلا ةروس( 4) ۳٥۲ اس ةروس ()
 ۷ « :٦ قلعلا ةروس (ه)

+ 



 . ٠ةف ام دش نم ارلاقو قحا ريغب ضرألا يف ارربّكتساف ذاع امال
 د ق وو + es a Fg rE r ا قق او روو

 , 4 توعجري ال انيلإ مهنأ اونطو قحلا ريغب ضرألا يف هدونجو ره ربكتسار#

 ا يک ا ي ر ر ر كل رل # ت سلا س کک Fm r ا ا ب

 يسنو الشم اتل برضو ©2 نيبم ميصخ وه اذإف ةفطن نم هانقلخ اأ ناسنإلا ر مل وأ
 ۳ ا ص r چ ي ي اي 4

 ,ً 4 ميمر يهو ماظعٰلا يجي نم لاق

 ب gr # ا ي را ۳ ELH ل ل ر ا ی رب س

 ةمئا ةعاسلا نظأ امر ج ادنأ هذه ديبت نأ نط ام لاق هسفنل ملا وهو هنج لحدو إف

 .(2 م هن ربح دجال ير نإ تدور یار
 ٍرقلح يف مكنإ قزمم لك معفزم اذإ مكي لجر ىلع مكد له اورم نیدلا لاقر

 . *)يةنج هپ ما ابذک هللا ىلع یرفَأ © دیدّج

 اهّلإ ةهلآلا لعجأ ى باذك راس اذه نورفاکلا لاقو مهم رذنم مهءاج نآ اوبجعو ل

 . 0ه باجع ءيشل اده نإ احا

 مه ام ربك الإ مهرودص يف نإ مها ناس ريقي هللا تايآ يف نواحي نيذلا ةر

 . 4 هارَه ههل حنا نم تیآرفا#

 . 4 مع ريغب مهءاوعأ ارملظ نيدلا مبنا ليل

 . 4 هئیبس نع اراضی اداددآ هلل !ولعج و

 ءاشحقلاب رمي ال هللا نإ لف اهب اترمأ هللا انءابآ اهْلع ادجو اراق ةهحاف اولعف إو

 . 4 فوم ال ام هللا ىلع نونو

 )١( صصقلا ةروس(۲) . 10: تلصق ةروس ۳۹ .
 ۳٦1 ء۳۵: سهكلا ةروس( £) ۷۸۲ ۷۷: سی ةروس (۳)

 ۵ :٤ ص ةروس() .۸۰ ۷:اس ةروس (0)

 ,TT ةيثاإ ةروس( ۸ :O رعاغ ةر وس (¥)

 ٠٠١ ميهأربإ ةروس( ٠١ ) . ۲۹۲ مورلا ةروس (4)

 )١١( فارعألا ةروس :۲۴۸

١ 
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 موي ةلماَك مهرازوآ اولمحيل 2 نيلرألا راس اوُلاق مكبر لرتآ اذا مهل ليف ادر

 . 2ور ات ءا الاول ریپ مهوب نیلا رازونو ةن
 رباذعب هرشبق ارقو هنأ يف ناك همي مل ناک ربكم یو اتایآ هيلع یت ادو

 . چ میلآ

 . ينولطبم الإ متن نإ اوُرَقَك نيدلا نوي دياب مها سر

 مو ءا شاب مل درب ول يفت فأ زال يف اتل دنا اولاقر و
 .(04نورفاك

 ال مهژابآ ناك ول وا ءا ہیلع انيَفلأ ام عبعت لب اوا هللا لرئ ام اوعبلا مهل ليق اذإَو

 . ()نو دخه الر ایش نوقع
 نوشيعي يتلا مهتايكولسو مهتأدقتعمو مهراكفأ تناك لامجإلا هجو ىلع كلت

 يف اهلو ؛ةوينلاو يحولاو رحخآلا مويلاو هللاب نالا نع مهدصت يتلاو «اسهيف

 ممالف .ىرخآ ةهج نم ثوروملا رمألا لقثو «ةهج نم عقاولا رمألا لق مهسح
 ‹دادجألاو ءابآلا ديلاقت يهو ءاهيلع جورا ناکمإ الو ءاهربيغت ناکمإ نور وسصتي

 نع الضفو .دادجألاو ءابآلا ثوروم ىلعو ءديلاقتلا ىلع ةظفاحلا ةديدش ةئيب ىف

 نید يف ناکام ضعیب نرظفتحیو ‹ ميهاربإ نيد ىلع مهنأ نومهوشي مهف كلذ

 اوناک إو < مارحلأ تيبلآ ىلإ نوجحیو «ةبعكلا نومظعيف ءمالسلا هيلع ميهأربإ

 .ناطلس نم اهب هللا لزنآ ام تافلاخم مهجح يف نوبکتري

 اهيلإ تهجو يتلاو ء هع هللا لوسر اهنيب نم ثعب يتلا ةصاخ شيرق تناكو

 _ ي نيرفألا كتريشع رذنأرإ : ك لوسرل هللا لاق ذإ «تهجو ام لوأ ةوعدلا
 5 ت ّ : 8 « = ٍ

 <« جاحلا ةياقسو مآرحلا دجسملا ةرامعو ءةصحكلا ةنادسب مهلك برحلا ىلع لدت تناك

 نم رمأوأ ىقلتت يتلا تسيلو ‹ عاطف لوقت يتلا « ةينيدلا ةسيئرلا اهسفن دعت تناكف

 . ًاهتادقتعمو اهراكفأل الماك اضقن رماوألا هذه نوكت نأ نع الضف «دحأ

 )١( لحتلا ةروس . ۲٤؛ ۵ )١ نامل ةروسا .۷.

 ) )۳ةدجسلا ةروس( £ . 0۸ مورلأ ةروس :1١

 )٥( ةرقنلأ ةروس : ٠۷١ . ءارعشلأ ةروس(1) :۲١٤
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 ‹ةموصفخلا يف ددللا ناكو «ةديدا ةديقعلا ساع ةديدش برحلا تناك كلذل

 . .دصلا يف ةغلابلاو «ةهجاولا يف فعل او

 رهو .ةهسجاوملا وهو .ةوسعدلا وه .هلك كلذ ىلع درلإ وه نآرقلا ناكو

 , 4 اریبک اداھج هب مهدهاج رل : ريتا ةادأ وهو .ةدهأجلإ

 طارص ىلإ مهر كذاب روثلا ىلإ تامعا نم سائلا جرحا كيلر هار باغ رتا

 :î دایمحأ 1 زيزعلا

 ماهوآ دنفيلو «ةهج نم ةحيححصلا ةديقحلا نيبيل نآرقلا لزنتي ةرم دعب ةرمو
 ال فخس نم هيلع تلمتشا ام نايہب ةرات «ىرخآ ةهج نس مهتاضارتعاو نيكرشملا

 مدعو كرشلاب كسمتلا ىلإ مهل ةعفادلا بابسألا نايبب ةراتو « لقع الو قطنم هلبقي

 ‹ةرطفلا يف فأرحناو «ةريصبلا يف سامطنأ نم عبنت بابسأ اهنأو ءهتع عالقإلا

 نأ نع الضف « اهلمحي نآ القاع اناسنإ فرشي ال ضارمآ اهلكو «كولسلا يف داسفو

 درفتبو «ةيهولألا ةقيقحب سانلا فيرعت يه كلذ لك يف ىربكلا ةادألا تئاكو

 هذه ءافحناو ءريبدشلاو ةنميهلاو ءاشنإلاو قزرلاو قلاب ىلاعتو هناحبس هللا

 ءاهلازهو ًاهرجع نيبتي ٹيحب ءاهب نوكسمتي يتلا ةموعزملا ةهلآلا نع اهلك تافصلا

 . .هنود نم وأ هللا عم ةدابعلل اهقاقحتسا يلاتلاب طقسيو ءةموعزملا اهتيهولآ طقستف

 باجنت ىتح « ةقيقد ةلماش ةقيمع ةليوط ةهجاوم ىلإ ةجاح يف رمألا ناكو

 قلا ىلإ ةلاضلا بولقلا كلت يدتهتف ء بولقلا نع قحا بجحت يتلأ ةدالصلا

 . هللا نيد يف لحدتو

FHF HF # 

 ادب فيك نييتن كهللا لوسر ىلع تلزنآ ةروس لوأ -قلعلا ةروس انلمأت اذإ

 رقلع نم ناسئإلا قلخ > قلح يذلا كبر مساب ارقا : ىلاعتو هناحبس هللاب فيرعتلا

 تاذب ادب ء4مّلعي مل ام تاسنإلا ملع ید مذاب مْلع يدا تد مرْكَألا كرر ارقا ت

 )١( ميهاربإ ةروس(۲) . ۵۲: ناقرغلأ ةروس :٠ . ) )۴قلعلا ةروس : ١-۵ .
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 ةيح اهلعج ةديدج ةفاضإب نكلو « لبق نم برعلا دنع ةمولعم تناك يتلا تامولعلا

 .ةلعافو

 ناك دقف ناسنإلا قلخو ضرألاو تاومسلا لح يذلا قاغا وه هللا نأ امآف

 يف مهيلع نآرقلا لجس امك ءاهيف نولداجي الو اهنوركني ال مهدنع ةملسم ةقيقح

 نو .  4لا نلوُقْيَل صْرألاو تاومسلا قلَح نم مهكلأس نوا : ىلاعت هلوق

 وأ ء ةفطن نم وأ ءقلع نم ناسنإلا قلح هنوكو . 4لا نَلوَعيَل مهَقلَح نم مهس

 يف كلذ مهيلع نآرقلا لجس دقف «كلذك مهدنع امواعم ناك دقف « ىن ينم نم

 . 24 ىلرأل؛ ةاعتلا مملع دلو . ومل امم مهاقَلخ اإ ًالکک : یلاعت هلوق

 اهنأش نم نآل ال ‹تبثث ال ةتيملا ةرذبلاك مهل ةبسنلاب تناك تامولعملا هذه نكلو

 رمط ام اهيلع نارو ‹تسقو تفج ۔بولقلا يهو .اهتبرت نأل نكلو «تبنت الأ

 اهل نوكي نأ ةحيحص سوقنلاو ةميلس بولقلا ول ةنيمق تناك دقلو ءاهلتقف ةرذبلا
 , . مهتایح یرجم يف یضتقم

 ةرلب عضيو ء تابنإلا نم اهعنمف ةرذبلا رمط يذلا نارلا عفريف نآرقلا يتأي نآلاف

 . . تابنوال ةأيهم ةديدج ةبرت يف نكلو «عونلا تاذ نم ةديدج

 . . #آرفا#

 ىلخ هنأو ءلالا ره هللا نآ يهو «ىربكلا ةقيقحا هذه يف ةنماكلا ةلالدلا ًآرقا

 . . قلع نم تاسنإلا

 ةزجعم . . حتفتم ركفو عاو بلقب ناسنإلا اهربدتي نيح ةلئاه ةقيقح اهنإ
 . . ىن اذإ ةفطن نم ناستإلا قلخو . مدحلا نم ضرألاو تاومسلا قلخ . . قلخلا

 !يارفاط :ءادنلا اذه توص ىلع نآلا اهآرقاف لبق نم ةلالدلا هذه رقت مل تدك اذإ

 . .اهتلالد كل حضتت . .ايلم اهآرقا . .اديج اهأرقا

 ۸۷. فرحرلا ةروس() ۳۸ رمزلا ةروس (1)

 . 1: ةعقاولا ةروس( £) .۳۹۰: جراما ةووس (۳)
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 . . قلخ يذلا هلإلا . .هاوس سيلو ؛دبعي نأ يغبني يذلا وه دحاو هلإ هنآ اهتلالد
 . . قلع نم نأسنإلا قلو «مدعلا نم ضرألاو تاوامسلا قلخ

 ةقيقح- ارقاف ءاهتلالد كل تحضتاو « ةلئاهلإ ةقيقحلا كلت ةءارق نم تغرف اذإف
 كير هنإ . . لاخلا هلإلا كلذل ميظعتلاو دولاو بحلاب كبلق ألمت نآب ةنيمق ٠ ىرحأ
 . .ملعي ملام ناسنإلا ملع ءملقلاب ملع يذلا «مركألا

 الو ةفرعم الو ملعالب ةايحلا ىلإ جرخي لفطلاف . .ةلئاه ىرخأ ةقيقح
 ملعتلا ىلع ةردقلا هيف عدوأ دق هللا نكي مل ول ؟ملعتي فيك . . ملعتب مث. . كاردإ
 دنع ملقلا عض نكلو معن . .ميلعتلا ةادأ وه ملقلا نإ !؟ملععي نأ نكي ناك لهف
 يذلا وه هملعي يذلا مأ «ملقلا هملعي لهف ء ملعتلا ىلع ةردقلا بهوي مل نثاك
 ؟ملعتلا ىلع ةردقلا هيق قلخو «هقلخ

 كلت هتيزم -هلضفو ءوحتلا اذه ىلع هقلح يذلا ءماركألا هبر نم ماركإ يآ
 لف ةلثاهلا ةلالدلا كلت نع لفغي يرشبلا بلقلا لعجي يذلا ام !ىلح نمم ريثك ىلع
 أ ؟اهۋرقي

 !رونلا بجحيو « ةريصبلا سمطي يذلا نارلا هنإ
 ٣04 یستسا هار تآ تد ٰیفطیل ںاسنإلا نإ الگ

 . .ىسنيو لمْعيف ناسنإلاب طيحي يذلا مخضلا مهولا اذه
 لك دجوأ يذلا «قلخ يذلا قلاضلا ىسيف «ةايحلاو نوكلا قئاقح نع لم ر

 هنآ مهوشیو . . هتردقو هردقو هتئیشسم ریځب ءيش دجوي ال يذلاو «هتردقب ءيش
 نع ۽« هتدارإو هرځفب «هملعو هلقعب ه هتوقو هتردقب « هلوطو هلوحب « هتاذب نځنتسم

 . هبكر ءاش ام ةروص يأ يف ءهلدعف ءاوسف هقلحخ يذلا هللا

 . . یغطي هنإف یسنی نیحو
 . .هاوس دیعیو « هتدابع قح هدبعی االف «هفلخ يذلا قلاخأ ىلع درمتيف ‹ یغطي

 هبساحي يذلا النمف . .هأوه هيلع هيلپ ام لعفي .ءاشيام لعفي رح هنآ نظیو

 ! ؟لعقی ام ىلع

 !ڑاک

 ,۷ 1 : ىلعلاةروس (
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 ! ي ىمجرلا كبر ىلإ نإ

 . باقع الو باسح الب ءاشی ام لحفی اکو رتم سیل . . هاوهل اکورتم سیل

 : . هادي تنج ام ىلع هبساحي هبر ىلإ عجار هنإ

تفا يتلا ؛ىلوألا ةءارقإلا كلت يف تناك اهلك يناعملا كلتو
 يح ولا اهب حت

 تہشف «يوسلا اهو وملت ةرذبلا تلعجسف < بولقلا تريسغ يتلاو ‹ينابرلا

 . . نالا

¥ # # 

 نوفرعي ال امو نوفرعي اجب « مهبرب سانلا فرعت ىلاوتت . . تايآلا ىلا

 اهيلع زكر يتلا ىربكلا ةقيقلا يهو « قلاغ-إ وه هللا نأ ةقيقحك .نوفرعي ام امأف

 ءقباسلا لاخلا يف انرشأ امك ءاهيف نآرقلا ةقيرطف - مهبرب سالا فيرعت يف نآرقلا

 هللإ ةدابع وهو ‹ يعيبطلا اها ضتقم يدؤت ال اهلعجف اهرمط يذلا ماكرلا ةلازإ يه

 ةيرطلاب ةيهلإلا ةردقلاب اهطبرو ءاهضرع ةقيرط يف اهؤأيحاو «كيرش الب هدحو

 . هللاب ناال حتفتيف ءاهب لعفنيف نادجولا زهت يتلا

 ء ةلاسرلأو يحولاو ءروشنلاو ثعبلاك _نوركني اس وأ. نوضفرسعي ال ام امأو

 بيجتسيف « رثأتيف لعفي نادجولا لعجت يتلا اهتاذ ةقيرطلاب مهتامولعم ىلإ فاضيف

 . نالا يعادل

 لاجمل اذه يف هتمهم يدڙيف « ينايبلا زاجعإلا رود يتاي انهو

 سوفن يف اهبيصيام اهنع ليزتف دهاشملا ييحت يتلا يه الوأ ضرعلا ةقيرطف
 ءيش ينآرقلا قايسلا يف يه اذإف « ةليوطلا ةفلألا ببسب اهيلع سحلا دلبت نم سالا
 . كرحتم يح ديدج «هيلع سحل ا دلبت ام ريغ رخآ

 تناك «ءةلفاغ تناك وأ ةركنم تناك يتلا سوفتلاف .هرود يدۋي كلذك عيونتلاو

 راكنإلأ بوذيو ةلفغلا لوزت ىتح تارصو تار اياضشلا راركت ىل ةجاح يف

A. قئعلأ ةروس )١( 
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 نكلو . سوفنلا يق ماسلا ثعبي ةروصلا سقنو ظافلألا سفنب هتاذ ءيشلا رأركتو
 ددجيو « ةبغرلا ددجبي لب ءةمآسلا يغني اسم ةيبذاصلا نم هل ضرسعلا يف حيونتلا
 «هبثاجع يضقنت ال١ : هفصو يف ءاج امك نآرقلاف ءاذكهو . ريثأتلأ ددجيو «هابتنالا

 ةرم لك يف رومألا ضرعي «سوفنلا يف ادبأ ددجتم وهف درلا ةرثك نم قلخي الو
 .ةرم لوأل ضرعت ةديدج اهنآك

 ءهتاذ يف دوصقم فده نآرقلا يف ينايبلا زاجعإلا نأ :افنآ هيلإ انرشأ يذلا اذهو
 . رخآ فادهآل ةليسو هتاذ تقولا يغ وهو
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 الف « اهراطقأو اهذفاتم لك نم ةديقعلا اياضق يف سوفللا ىلإ نآرقلا لخديو
 ىلإ ةحيحصلا ةديقعلا لصويل هقرطيال الخدم كرتيالو « هتم دقني ال اذضنم كرتي

 . بولقلا

 هودبعيل ؛مهبرب سانلا فيرعت يه افن انرشأ امك ۔ ىمظعلا ةليسولا تناك اذإو

 نع ةموعزألا ةهلآلا زجعو «ةيهولألاب هناحبس هدرفت نوكردي نيح « كيرش الب هدحو
 يف هللا اهعدوأ « ةيرطف ذفانم ةيرشبلا سفدلا يفف « هيلع هللا ردقي ام ءيشب مايقلا

 ةعد وإ _ تأذلاب ذفانلا هذه نسو « ةدابعلاب هيلإ هجوتتو «اهقلاح ىلع فرعتل ةرطقلأ

 ىلإ ةهجوتم ثحعبنتف ءاهتلفغ نم اهظقويف «سوغنلا ىلإ نآرقلا دغني ةرطفلا يق
 ةرطفلاب يقتليل نآرقلا لزم وهو ءةرطفلا قلاخ وه هللاف ء كلذ يف بجع الو .هللا

 !قاستاو قفاوتو لماك فراعت ىلع نايقتيف ءاقيقد الصفم الماش الماك ءاقتلا
 رفقا نوکر مّ ن لذ هلا یخی نیدنقال مناع سارق یا هلا تط ص رک نتا #

 . 0 نرمي ال سالا
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 ةماخضلا هذه يف لمأتي حوريف ‹ يرشبلا سحلا عوري ةزجعملا هتماخضب نوكلا

 : هعفد نأسنلا كل ال يرطف لاوس رطاخلا ىلع دریف ءاهب ةطاحإإلا نع رجعي يتلا

 لضي وأ «قلاحلا وه هللا نأ ملعيف «يدهلا هل بتك نإ يدتهيف ؟نوكلا اذه قلاخ نم

 :۳١ مورلا ةروس (1)
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 .هلالض يف ىتح - هلكلو . قلا اهل بسي هللا ريغ ىرخأ ةهلآ وأ رخآ اهلإ روصتيف
 ةيلهاحلا تالالض كنع عدو) قلاح ريشب دجوي نأ نكي نوكلا نأ روصتي ال
 ىتحو .ةيرشبلا يق ةقوبسم ريغ ابروآ يف ةصاخ فورظ ةجيتن تدحلأ يتلا ةرصاعلا

 ؛!ةعيبطلا» ىلإ قلخلا تبسنف «يرطفلا لاؤسلا اذه نم برهتت نأ عطتست مل هذه

 اهلإ تعدتباف | قلخا ىلع اهتردقل دح الو ءيش لك قلخمت اهنإ نوراد اهدع لاق يتلا
 ءريبدتلاإو ىللاك ىلاعتو هناحبس هللا تافص ضعب هيلع تفضآو هللا ريغ اقلاع

 سالا دهطضت ةسينك هل تسيل هنأ موعزمل ا هلإلا اذه يف ةفص مهأ تناك نكلو

 اهب تدآ يتلا ةرصاعملا ةيلهاجلا ةدقع تناك كلتو !مهمانمو مهتظقي يف مهدراطتو

 0(! دالا ىلإ

 ًامخض سيل نوكلا !ذهف .كلذك يرشملا س! عوري ةزجععملا هتفدي نوكلاو

 نکلو ‹سحلا عورت يتلا اهدحو يه ررصت لك زواجتت يتلا هثماطض تسيلو ۽ طو

 . ةزجحم ةجرد ىلإ قيقد كلت هتماخض عم هنآ كلذك هعوري

 ليلا ماظتناو ‹كلفلا ةرود ماظعناف .ةدع تالاجم ىف ةزجعملا ةقدلا ىدسشتو

 , سما عورت يتلأ ةقدلا كلت لئالد نم ءراهنلأو

 .زاجعإلا لئالد نم ضرألا حطس ىلع ةيحلا تانئاكلا عيزوتو

 . .دماوجلا وأ ةيحلأ تانئاكلا ءارس « تانئاكلا يف نارلألا فالتحاو

 ‹ةرهزلا نولو ‹ رئاطلأ ةشير يف زاجعإلا ىدبتي ىتح انايحأ رمألا قدي لب

 حئابط فالتخاو « نينجا راوطأ نع الضم ءروقصعلا ةقسقسو ءريطلا ةفرفرو

 . . مهتا قثارطو مهلغاشمو مهرعاشم فالتخاو « رشیلإ

 نم هعفد ناسلإلا كله ال «يرطف لاؤس رطادلا ىلع دريف . .سحلا عورت ةقد

 قتاقد ربدي س ؟تانئاکلا يف بيجعلا عونتلا اذه ءارو نم ؟ ةزجعملا ةقدلا هذه ءارو
 ؟ةايلا ىلاقدو نركلا

 . ؟ةرصاعم ةيركف بهاذم» باتك يف ةيضقلا هذه نع الصفم ايدح  تشش نإ رطا (1)
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 رمألا بسنيف لضي وأ «ء هللا هنآ ملعيف « ىدهلا هل بتك نإ ناسنإلا يدعهي مث

 ريغ هسح يف هنأكف ةمات ةلفغ نوكلا تاعاقيإ نع لفغي وآ «ةموعزم ةهلآ ىلإ
 : كو وم

 . . يرشبلا سلا عوري ام ةايغاو توملا ةرهأظو

 ىلع اهعم لماعتيو ءةيح اهلك تانئاكلا نأ هتايح دس يف ريغصلا لفطلا مهوتي
 مث «ةيح تانثاك كانهو دماوج كانه نأ ملعيف «هيعو ربكي ىتح !ساسألا اذه
 دادزي لب ؛يحم ال ارثآ هسح يف توملا كرتيو . . توت ةيحلا تانئاكلا ن ملعب
 هذه ءارو نم : هعفد كل ال يرطف لاس هرطاحخ ىلع دریف . . مايألا عماقمعت

 لضي وأ ‹ ىدهلا هل بتك نإ يدعهي مث . .ةايحلاو توملا ةرهاظ : ةلئاهلا ةرهاظلا

 . دوجولا ىوق نم هريغ وأ رهدلا هنإ لوقيف
 وأ «ءامسلا يف مارجألا ةكرح ءاوس . يرشبلا سخا عوري ام نوكلا يف ةك راو

 ةرق نم «مهتايح ءانثأ يف تالو نم مهل ثدحي امو ‹«ضرألا ىلع رشبلا ةكرح

 ىلع دريف . .ثتومو ةأيحو ‹«ضرمو ةححصو «لذو ٌرعو < ىلغو رقفو « عضو

 ءايشألا ءارو كرصلا نم :هحفد ناأسنإلا كلي ال يرطف لاوس رطاسالا

 لهو ؟ريبدتلا ءارو نمو ؟ريبدتب ثدحت مآ اهسفن ءاقلت نم ثدحتأ . . ؟ثادحألاو

 ثيع يه مآ ةمكح اهءارو لهو ؟ماظن الب ىضوم يرجت مآ ۽« طباوضو تس اهمکحت

 ‹ هتشيشمو «هللا هنأ ملعيف «ىدهلا هل بتك نإ ناسنإلا يدتهي مث ؟هيف ةمكح- ال

 ىضوف اهنظيوأ ‹ةموعزم ةهلآ ىلإ رمألا بسنيف لضي وأ «هريبدتو هماظنو ءهناسو
 . ماظن اهلمشي ال

 سجا عوري أمت ؛دودح اهد تال يتلا ةردقلاو يرشمبلا زجمعلا نيب ةقراضملاو

 ام كلذ نم لصحيو « كلمشلاو ةرطيسلاو ةوقلا ىلإ عاطتي ناسنإلاف . . يرشبلا

 ىلع ةرطيس هل نأ ول ینمتیو «علقي الو عبشي ال هسفن ةليخد يف هنکلو « هيلع ردقي
 دجی مث . . یلبیال كلمو ؛ءيش نع زج ال ةوقو «هاوه ىلع هریسی «ءيش لک

 ام دشأو .ةوقلا بابسأ نم مدختسا امهمو كلم امهم و ۽ رطيس امهم ارجاع هسفن

 !تاجرد زجعلا حردتي مث قلا وه هع زجعی

 ةردقلا نيبو هيلع ردقي ام نيب ةيرطفلا ةنراقملا كلت هسح ىلع ضرفي زجعلا اذهو
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 ملعیف يدتهي مش . يش أاهزجحعي الو ءربدتو ريستو « ىشدتو « قلخت يتلا ةرداقلا

 . ثادحأ نم هاري ام اهيلإ بسني اهل دوجو ال ةهلآ ليختيف لضي وأ ءهللا ةردق اهنأ

 . نيلفاغلا نم ناك نإ هتلفغ نم هظقويف يرشبلا سحلل ضرعي اغ بيغلا ةيضقو

 يف هرمآ نم نوکی ام ىلع نئمطی ن دیری . بيغلأ ةفرعم ىلإ علطتلا ديدش ناسنإلاف

 اذيعس نوكيس له ؟توملا همرتخي مأ اليرط شيعي له .ديعبلا دغلاو بيرلا دغلا
 مآ انغ نوي له ؟هشيع هيلع صغنتف تافالاو تامزألا هروتعت مأ هتايح لبقتسم يف

 یلع لصحی له ؟نوکی ال مآ دلو هل نوکی له ؟جوزتی ال مآ جوزی له ؟اریسقف

 ؟هل نزو ال المه نوكي مآ ضرألا يف ةيلاع ةناكم

 ‹لوهجملا يف لغوملا ديعبلا بيغلا ال . . بیغلا هنکتسی نأ عیطتسی ال هنآ هلۋيو

 هيلع ةلبقملا ةظحللا بيغ لب . .تاعاس دعب وأ ادغ نوكي يذلا بيرقلا بيغلا لب

 ٍ . لعفلاب حقت یثح اهيف يرجي ام هنكو اههنك فرعي ال يتلاو ‹نآلا

 ‹ بيغلا ملعت يتلا ةوقلا عم ةيرطف ةنراقم ىلإ بيغلا هانكتسا نع هزجع هرجيو

 يلا يه اهنأل بيغلا ملعت يتلا لب .ءيش هنم اهيلع فاح ريغ اهل فوشكم هنأل

 ّ . .هبميغلأ علصت

 وأ ‹ةموعزم ةهلآل هبسلي وأ «ةداهشلاو بيغلا ملاع ء هللا هنأ ملعيف « يدعهي مث

 !ماعنالاک شیعی يو هسح قلغیو هیلیع ضمخي
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 . .هللأ ىلع فرعتتل ةرطفلا يف هللا اهعدوأ . . ةيرطف حيتافم كلت

 ‹ يرشبلا سخا ىلع اهسفن ضرفت يتلا ةيرطفلا ةلئسألا هذه نأ اًتايحأ نظن دقو

 . كلذ ريغ ةقيقمللإ نكلو ‹يعولاو جوضنلا ةرتف يف الإ جت ال

 رثكأ ءادج ةركبم لحأرم يف هسح ىلع رطخمت رومألا هذه أديت ريغصلا لفطلا نإ

 ! بسح امت اریکبت

 تاذ ةلتسأ هلوح نمو هيدلاو لاسي لظي ‹ يعولا ةيأدب نم ؛ةركاب ةرشف يف هنإ

 هن :ةدحاو ةباجإ الإ ةقيقحلا يف اهل ةباجإ ال روم نع مهلأسي نيح ءةحضاو ةلالد

 هللا عنص هنإو . هللا
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 ؟ليللاب علطت الو راهنلاب سمشلا علطت اذا : لآسي نيح

 ؟رضحخأ ةرجشلا قرو نوكي اذا

 ؟لوطلا يف هيبأك حبصيف ةعرسب وه ربكي ال اذا

 ؟نولم ريغ رخآلاو انولم رئاطلا اذه شير ناك اذا

 ؟ءامسلا نم رطلا لزني فيك

 ؟عرزلا تبني فیک

 ءاطعإ نع نازجعيو ءانايحأ ناوبألا اهب قيضي ‹«تاشمو ةلئسألا نم تارشعو

 بعوتست ال هکرادم امنیب «لآؤسلا نع فكي ال يذلا ريخصلا كلذ عنقت ةباجإ

 !بارخإ

 ! هللا نع تحتل ةرطفلا ظقيت ءدب هنإ

 «ةرطفلا ةلثسأ اهنأ كردن نآ يغبني نحن انكل . . هتلعسأ ةلالد لفطلا كردي ال دقو

 . هللا ىلع فرعتلل ايرطف اهب هج وتت يتلا

 الف «روركلا ثدحلاو «روركللا رظنلا ىلع دلبتي نأ ةضرع يرشبلا سحلا نكلو

 . . سفنلا يف ةيرطفلا اهتباجتسإ دجت نوكلا تاعاقيإ دوعت

 الو ء«ةايسأ تولا ةرهاط اللو ءةزجمعملا هتقدو < ةزجعملا هتماخضب نركلا ل

 ةرهاظ الو «يرشبلا زجعلا ةرهاظ الو «ثادحألاو ءايشألا ةكرح : ةكرحلا ةرهاظ

 . بيغلا هائكتسا نع زجعلا

 يتلا هَتمس يلاتلاب دقفيو «هنايك يف هللا اهقلحخ يتلا هتيفافش ناسنإلا دقفي ذئدنع
 فص ولا اذه مسهيف ءاج نيذلا نم حبصيف ‹كاويحلا نع هتزيمو ءاناسنإ هتلعجس

 : ينآرقلا

 كعآوأ اهب ةوعمسي أل ناذآ مهو اهب ًتوُرصيي أال نيعأ مهلو اهب توهققي ال بوف مهل

 , 4 تولفاغلا مه كعوأ لضأ مه لب ماعنألاك

 )١( فارعألا ةروس ٠۷۹۲ .
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 ةفتتف «لاذآلا نم رقولا ليزيو «نيعألا حتضيو «بولقلا ظقويل نآرقلا يتآيف

 .هللإ ىلإ هج وتتو . .ةلفغلا دعب ظقيتستاو
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 ضرألاو تاوَمْسلا قلح يف ثإ ت2 ميحرلا نمحرلا ره الإ لإ أل حار لإ مكهتإو

 باَحَسلاو حايرلا فيرصتو باد لَك نم اهيف تَبو اهو دعب صرألا هب اياق ءا نم
 ت رقعي موق تايآل ضرألاو ءامسلا نيب رخسمل لإ ,

 .تالالدلاو تاءاحيإلاو ‹ةكراو ةيوباب ةلفاح ةعسإو ةضيرع ةحول .

 امع لفغيف انايحأ دليتي سحلا نكلو « يرشبلا سحلا مامأ ةضورعم دهاشم اهنإ

 نآرَقلأ نکلو .امامشها ًاهريعپ داکیال اهب ریو «تالالدلاو تاءاحیإلا نم اهيف

 نم هلسري ام نادجولا طقتليف ءاكر حشم ايح ضفتنيف «ديرفلا هبولسأب دهشملا ييحي

 .تارأشإلا

 فولأملا روركملا دهشملا كلذ يه تسيل ةيألا يف ةروكذلا ضرألاو تاومسلا نإ

 ةقيقلا نع لفيف «هلآادجو هل زتهپ "الو ءهل كري الف نأسنأإلا هاري ناك يذلا

 ! قلاغلإ وم هللا نأو «ناتقولخم ضرألاو تاومسلا نأ يهو « هيف ةنماكلا ىربكلا

 ! ىسنيو لفيف «همامأ امئاد نيتد وج وم امهإاري دلبتلا سخا نإ

 . .ةيسنملا ةشيفملا ىلإ ةظفل لوأ نم هظقوب ينآرقلا قايسلا نكلو

 امهيسفن تاد نم نيتدوجوم اتسيل امهف . €.. ضرألاو تآرمسلا قلح يف إل
 , .اتدجو مث نيتدوجوم انوکت مل امھنآ يآ ءناتقولخم امعاغإ . ناتيلزأ امه الو

 . ىرخأ قتاقح  اهيلع بترتت نأ بجي وأ -اهيلع بترتت « ةلئاه ةقيقح يهر

 )١( ةرقبلا ةروس :17 114 .
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 : ضرألاو تاومسلا قل يذلا ره هللا نأ رقت تناك دقف ةيبرعلا ةيلهاجل ا امأف

 بترت نكت مل اهنكلو . "هللا نلوقيل ضرألاو تاومسلا قلخ نم مهلاس نيو
 ةدابعلأب قيقحلا وم قلخ يذلا هللا نأ يشر ءرشابملا يعيبطلا اها ضثقم ةقيقحا هذه

 . كيرش الب هدحو

 اهنم ىبغأو «ةيحان نم ةيبرعلا ةيلهاحلا نم ىكذآ يهو ةرصاعملا ةيلهاحلا امأو
 اياضق ىدحإ اهنأو «ريبك ناش تاذ ةيضقلا هذه نأ تكردأ دقف _ ىرخأ ةيحات نم

 ضرألاو تاومسلا قل يذلا وه هللا نآب ترقأ نإ اهنأ تكردآو .ةسيئرلا دوجولا
 ةسرطغو ادانعو !ربك .ديرت ال يهو «ةدابعلا هل صلختو «هدبعت نأ اهمزل دقف

 لوقت . ىده ريغ ىلع طبختت تحارو « قلا ا ومه هللا نآ تفنق - ةريصب سامطنإو

 نوراد ةلوق ددرت ىرحخأ ةرأتو «دجوم ريخب هسقن تاذ نم دج و دق نوكلا نإ ةرم

 ! قلا ىلع اهتردقل دحال و ءيش لك قلخت ةعيبطلا : ءاقمحلا

 !هللإ ةياده ىلإ ةجاح يف امهاتلكو !ةيلهاج امهاتلك

 . .ةلالدلا تاإذ اهقئاقحو « ةقفادلا اهتأراشإ اهمهلتسن ةينآرقلا ةيآلا ىلإ دوعنو

 د «نوكلا اذه يف ةنيعم ةكرح هنع تآشن دق ضرألاو تاومسلا قلخ نإ
 . .راهتئاو ليللا فالتحخا

 < ىربكلا اهذفانم دحأ نم ةيعارلا سوفنلا ىلإ دفنت ىلوألا ةقيقحلا تناك نثلو

 يذلا ءقلاغلا ةمظع نم كلذ هيلع لدي امو نوكلا اذه يف ةرجسعملا ةماخضلا يهو

 فالتخا يهو - ةيناثلا ةقيقحلا نإف « تاومسلا يف ةثوثبملا ةلئاهلا مارجألا كلت قلخي

 -ةكرحلا ذفنم :دحاو نآ يف نيذفنم نم ةيعارلا سوفنلا ىلإ ذفنتل راهتلاو ليللا

 ماظتنا نإف .نركلا ىلخ يف ةرجعملا ةفدلا ذفنمو -نوكلا !ذه يف ثادحألا ةكرح
 ةردقلا ىلإ ةفاضملا ةصاحل ا هتلالد هل راهنلاو ليللا بقاعت هنم ًاشني يذلا « كالفألا

 «ةرص للتشپ ال ٹیصیپ ؛نوكلأا اذهل قيقدلا ميظنتلا ىلع ةردقلا يهو ؛ ىلا ىلع

 «ءقلاخا ةمظع ىلع ىرخأ ةلالد كلتو .راهن الب ليل وأ « ليل الب راهن هيف نوكيف
 . هلك دوج ولا ىف دحأ اهيف هك راشي ال ةمظعلا هذهب درفتم هنأو

 . ۲۵. نامقلةروس (1)
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 . .ةينابرلا ةردقلإ تايآ ددعت ةيآلا يضمتو

 . . سالا عمي امب رحبلا يف يرجت يلا كلفلاو#

 ام اهنكلو .رمألا رهاظ يف رشبلا علص نم يه رحبلا يف يرجت يتلا كلفلا نإ
 يتلا داوملأ يفو «ةيحاث نم ءاملا يف هللا اهعدوأ يتلا صاوخ-ا الول دج وتل تناك

 موغت ال ءالا ىلع ةلومحم كلفلا لعجت يتلاو «ىرحأ ةيحان نم كلفلا اهتم عنصت
 مه ياو : ل وقيف (سي ةروس يف) رخآ عضرم يف رشبلا ىلع هللا ني كلذلو . :

 . .(4ةوبكري ام هلم نم مهل اقلخو ى0 ترحششلا كلْفْلا يف مهيرذ المح انآ

 ةعدولا صاروخا نإف كالذكو « ةيحسات نم هللا قلخ نم وه لمعيام لکو -ناسنإلاف

 ‹ رحبلا يف يرجت يتلا كلفلا !وعنصي نأ رشبلا ناكمإ يف لعجت يتلاو ءةدالا يف
 .اهعنصي نأ ناسنإلا عاطتسا ام اهل هللا قاح الولو ءهللا قلحخ نم

 ذغنم نم سفنلا ىلإ ذفني يذلا « رحببلا يف كلفلا نايرج ىلإ طقف ريشت ال ةيآلاو
 اهنكلو  هتلفغ نم هظقوتو ةدشب يرشبلا سحلا تفلت يتلا رومألا نم يهو ۔ةكرحلا
 اذهو . سانلا حفني اب رحيلا يف يرجت اهنإف ! ۲ةحيلصملا» وه رحأ ذفنم نم فتت

 اهلمحو ءهللإ قلخ نم يه سانلا عقنت يتلا ءايشألاف . مهيلع هللا لضفب مهركذي

 قحتسي جودزم لضقف رهف . هللا قلخ نم كلذك وه سانلا ىلإ لصت ىتح كلفلا يف
 . هاوس !ودبعبو هودحجپ نأ ال ءهيلع مهبر اورکشي نآ دابعلا نم

 : رحآ دهشم ىلإ انلقنت ىرخأ ةلقنو

 هک ةباد لک نم اهيف ثنو اهتم دعب ضرألا هب ايحأق ءا نم ءامسلا نم هللا لزتآ امو

 . . هع الفاغ ناك ام ىلإ هعفلعل ة ةدشب سخا عرقت ر ةيلاوتم ةبكاوحم تارأشإ اهنإ

 يف باودلا ثبو « ةيآ ءاملا اذهب ةنيلا ضرألا ءايحإو ءةيآ ءامسلا نم ءاملا لازنإف
 نآ يف یتش , لفاتم نم سشتلا ىلإ لفت تايآ اهلك . , يآ ءالاباهتايحإ دعي ضرألا

 کا نا اشعه شمر. ناد لا زه تالا اوصف « قلل لع ةر
 . . نيلفاغلا

 ai ۽ 1£: سي ةروس (1)

5 



 ريغ اهنأك ةدالب يف اهيلع ري اهلك دهاشملا ىري هنإف سحلا دلبعي نيحو
 نآ سخا كلي لهف ءةروصلا هذه ىلع ينآرقلا صنلا اهضرعي نيح امأ . . ةدوجوم

 !؟ضیرم بلق يف اقلغم اسح نوکی نآ الإ ءاهلهاجتي وا اهریثأت نم تلفی

 ؛هرمأل عضخي هللا تاقولخم نم قولخسم وه اغإ !هسفن ءاقلت نم لزني ال رطملاف

 : هب اوحقتني نأ رشبلا كليب الف ىرخأ ةروص ىلع هلعجل هللا ءاش ولو «هننس بسح ريسيو

 وَ م ةولرعملا نحن مأ نرمْلا نم هرمشلزنآ متناأ ته ةربرهت يذلا ُءاَمْلا معيآرفأ#
 .(04ةوركشق الو اجاجأ هنج ءا

 هللا اهعدوأ ةيصاح الولف !هسفت ءاقلت نم ثدحي ال ءالاب ةحيلا ضرألا ءايحإو

 : ءاملا اهيلع لزني نيح تتبنآ ام ؛ضرألا يف اهعدوأ ةيصاحخو ءال ا يف

 روز لک نم تتښبنأو تيرو ترها ءامْلا اهّيَلَع انلرنآ اذ ةدماه ضرألا یرتو
 . 4جی

 ةردق اهتاذ يف يهو «بسحف ءا لاب ضرألا ءايحإ ىلع هللا ةردق رصحقت الو

 اهئايح] دعب ضرألا كلت يف ثبي باهولا قازرلا «رداقلا هللا نكلو «ةزجسعم

 قزرلا اهب فعاضعيو «ضرألا تتبنأ ام لكأتل يتأت « باودلا نم ىتش اتاوئآ

 قلش نم هلك . قزر تابنلا لكأت يتلا باودلاو قزر تابنلاو ٠ قزر ءالاف ؛ناسنإلل

 نم دبسي نآ كلذ دعب ناسنإللل قحيفأ . . دابعلا ىلع هب هللا لضفتي لضف هلكو ءهللا
 ؟عشني الو رضي الو قزري الو قلخمي ال ام هللا نود

 . . قلا تارجعمو ةردقلا تازجسعم ضرعت ةيآلا رمتستو

 4ضرألار ءامّسلا نيب رخسمْلا باحسلاو حايرلا فيرصتو#

 يذلا وه هللا امن !اهسفن تاذ نم كرحعتت ال اهنإ . . هللا تايآ نم ةيآ حايرلا نإ

 . .اهراسمو اهتهجو اهل ددحي يذلا وه . . «اهفرصي)

 تلفغ اهنکلو ‹ حايرلا ةكرح مكحت يتلا «نيناوقلا» ةرصاعملا ةيلهاحلا تفرع دقو

 . ۵ : عبا ةروس (۴) ۷٠١ لأ : ةعقأولا ةروس (17
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 نيا نيب مهتجافت يهف «نيناوقلا كلت بسحب اهتكرح نم نوليختي ام بسح امئاد

 أ هللا ةئيشم الإ ةقيقحلا يف اهل ليلعت الو . . مهدنع اهل لیلعت ال تآجافم نیحلاو

 وأ ضرألاو ءامسلا نيب هقيلعت ءاوس . . هللا تايآ نم كلذك باحسلاو

 . هلجأ نم هللا اهقلخ يتلا ماهملاب موقيل «هريخست»

 يتلا تاعا قيإلا نم لئاهلا دسشسلا اذه متي ةدحاو ةروس نم ةدحاو ةيآ ىفو

 الأ -ةيوسلا هتلاح يف كلي الو ءاهب رئأتي الأ كلي الف يرشبلا بلقلا اهاقلتي

 ۰. سپ

 هلاوحأ يف هنكلو ء«همامأ ةضورعم ماودلا ىلع ناسنإلا اهاري دهاشم اهلكو

 ةيلهاملا عنصت امك ..هتلفغ يف اهبسلي دق وأ اهربدتي الو اهيف ركي ال دق ةيدأعلا

 ةرطفلا ظاقيإ نم هيدؤت نأ يغبني ام هسحس يف يدؤت الف !؟ةعيبطلا» ىلإ ةرصاعملا

 ةقيقح :دوجولا اله يف ىريكلا ةقيقحلا ىلإ تاذلابو ءدوجولا قئاقح ىلإ
 ام هيف ترجأو «هلك نوكلا اذه تدجوأ يتلا ةزجعملا ةردقلا ةقيقحو ءةيهولألا
 .رومأو ثادحأ نم ترج

 . ةليسو نم رثكأب ةلفغلا هذه ليزي ينآرقلا قايسلا نكلو

 ىلإ ؛يقيقحلا هردصم ىلإ «هلك قلخلا دريو ءاهلك رومألا دري ءدب يذ ئداب وهف
 لإ مكهتإو# :هريغ هلإ ال يذلا هللا ىلإ . .ءيش لک ربديو ؛ءيش لک قلخ يذلا هللا

 . 4 ميحرلا نمحرلا وه الإ لإ أل دحاو
 ءةدماحخ ةئكاس سخا ىلإ لصت الف ءاهضرعب يتلا دهاشملا يف ةكرحلا ثبي وه مث

 عباتت يف لصت اإ .نادجولا كرحت الو نهذلا يف نكست يتلا ةينهذلا تامولعلاك

 ضرع يهتنپ یتح ‹ىرحلألا رئإ ةدحاو اهتكرح عباتي لاينللا لعجي ‹«ڭرحتم يح

 لحعغنيف «هنمكم نم هكرحي «نادجولا ىلإ لوسرلا وه لايخلاو «لماكلاب طيرشلا
 اهيف رثؤي «سفللا ىوتحسم نم [ءزج دهشملا وأ ثدحلا حبصيف ءدهشملا وأ ثدماب

 !هنع فرصنت وأ هيلإ تفتلت الآ كلمت اهنع اج راح ایش سیلو ءاهلحاد نم

 )١( ةرقبلأ ةروس ١١۳.
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 «ةلماك ةحول ظافلألاب مسري نيح «ريثأتلا يف كراشيف ينايبلا زاجعإلا يتأي مث

 درجمال ةكرحتم روص يه امنأك ءنادجولا اهب لعفنيو لايخلا اهالمتي « ةكرحتم ةيح
 . ظافلأ

 لفاغلا بلقلا ظاقيإ وهو ‹ بولطملا فدهلا يدؤتل اهلك تاريثأتلا بكاوعتو

 . . هللا ىلإ هج وتيل

# ¥¥¥ 

 ةجسيتن « سخا يف هترارح دربقو « ني دعب تفخي نأل ةضرع ريثأتلا نكلو

 تناك ءاوس ‹«ضرألا ىلع هتايحب قلعت ةريثك رومأب ايندلا هتايح يف ناسنإلا لاغشنا

 : ايندلا ةايصأما عاتم نم ءيشب (اعاتمتسأ» وأ ‹ ضرألا بكانم يف قزرلا نع اشحبب

 ةضفلاو بهذلا نم ةرطنقمأ هلا ريطاتقلاو نيتبلاو ءاستلا نم تاوسهشل | يج ساتل نيز

 . 4. .ايتدلا ةايحلا عاتم كلذ ثرحْلاَو ماعنألاو ةموسملا لْيَحْلاو

 . ريك ذتلا ةداعإو < ريك ذعلأ ىلإ ًامثاد ناسنالا حاتحيو

 ةرملا يف هسح- يف هل نوكي نلف « لبق نس هلاعفنا راثآ يذلا صنلا تاذب هاتركذ ولو

 ءىش ءازإ ناسنإإلا ةعيبط نمف «ةرم لوآ ىف هل ناك ام ةعبارلا وأ ةشلادلا وأ ةيناغلا

 ء هب سحپ الف اموی هب ری یتح « اهتقباس نع ةرم لک يف هب هساسح] لقب بآ رورکلا
 !دوجوم ريغ هنأک

 . “4 ريبخلا فيطللا وهو ىح نم ملعب الآ !كلذ هنم ملعي ريبخلا ميلعلا قلاخلاو

 ! هقباس نع فلتخم صلب ۔ةرم لک يف ءركذي كلذل

 يف ةرم . فالدحالا نم ةفلتخم اعاولآ ضعب نع اهضعب صروصنلا فلتختو
 ضعب يف ليصقتلاب ةرمو . ریخأتو دقت اهیف ثدحیف صنلا يف تاضورعملا بيترت

 ام هيف ضرعت يذلا «يسفنلا وم لا» يف ةرمو «رحآلا اهضحب يف لامجإلاو تايئزجلا
 يف هضعب ىلإ انرشأ ام «بيهرتلا وجو بيغرتلا وجو «بضغلا وجو اضرلا وج نيب
 . هيلي يذلأو لصغلا اذه يف هنع ثيدحلا نم ديزمب اندعوو ‹قباسلا لصفلا

 . .٠4 فكئلأ ةروس (۲) :٠۸ بارمع لآ ةروس (1)
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 قلح اهنإ : هيف ةدراولا ؟تامولحملا# عجارو ءاغنآ هانركذ يذلا صتلا الشم ذخو

 ءالإو «رحبلا يف يرجت يتلا كلغلاو «راهنلاو يللا فالتخأو ؛ضرألاو تاومسلا

 ءامسلا نيب رخسملا باحسسلاو حأيرلا فيرصتو <« ضرألا يجي ءامسلأ نم زانا

 .ضرألاو

 . یرخآ صوصن يف درت فيك «تامولعملا» هله نم ةدحاو لك يف رظناو

 : (راهنلاو ليللا فالثخا ةريثك نايحآ يف اهعمر) ضرألاو تاومسلا لح لح

 تو باّألا يلرأل تايآل راهثلار ليلا فالعخاو ضرألاو تارَمْسلا لح يف نإ

 ام اير ضرألاو تاومسلا قلخ يف تورگفتيو مهبونج ىلع ادوعفو امايق هللا تورك ذي نيدلا
 , ي راتلإ باع اته كلتاحبس الطاب اذه تقاخ

 مكيأ مك ولبيل ءاملا ىلع هشوع اكو مايأ ةنس يف ضرألاو تاومّسلا قلح يذلا وهو
 , المع نسج

 مه یب وحب تاتو میم ا ه وحلب زالو تاون ق ةلا ڈرا
 . 4 ریرعب هللا ىلع كلذ امو

 ال مهو تّبْسسَك امي سفن لك یرجسلو قحاب صرألاو تارمسلا هللا قلخوف
 لا ی رک

 , ن نومّلظي

 لجو قحاب الإ امهتيب امو صرألاو تاسلا هللا ىح ام مهسا يف اورگف مل را
Ff 

 کا ا ءاقلب یوا ن نم !ریلک و ىهسم

 a ريزم ةداهشلار

 )١( نارمع لآ ةروس :۹1 44٠ . ) )۲دوه ةروس :¥ ,

TY, ةيثاملا ةروس )£( ٠ › 1۹ميهأربإ ةروس ١ (YY 

 )١( ةدجسلا ةروس () .۸. مورا ةروس : 4.1 ,
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 يأ اعَلاَق اهر وأ اعط ايعا ضرأللو اهل لاقف ناخد يهو ءاَمَسلا ىلإ ئوس مث#
 يدنا ءاَمَسلا ايرو اهرمَأ ءاَمَس لك يق ىحوأو نيموي يف تاومس عبس نهاضقف © نيعئاط

 ٩مین ریت رفق تلف قنجر حیات
 ¥ # #¥ 

 يف ضرألاو تاومسلا ركذي- ريشك اهريغ صوصنلاو -ءالوه نم صن لك
 .رخآلا نع فلتخم ضرعم

 يف نوركفتي مهنأي بابلألا ىلوأ فصي (نارمع لآ ةروس نم) لوألا صنلا يضف
 ةياهن يه تسيل ايندلإ ةايحلا نأ ىلإ ركفتلا مهب يهتتيف ‹ضرألاو تاومسلا قلحخ
 باذع مهيقي نأ هللا ىلإ نوهجوتیف رانو ةتجو اروشنو ادعب كاته نأو «فاطملا
 .راثلا

 ضرألاو تاومسلا قلخ نم فدهلا ركذي (دوه ةروس نم) يناثلا صنلا يفو

 . المع نسخ مكیآ مک وليل
 وج يف ضرألاو تاومسلا قلخ ركذي (ميهاربإ ةروس نم ) ثلاشلا صنلا يقو

 ىلع رداق ضرألاو تاومسلا كلت قلخي نآ هتردق يف يذلا نأب نيرفاكلل ديدهتلا

 . دیدج قلخب يڻأيو مهبهذي نأ

 <« قحاب ضرألاو تاومسلا قذحخ ركذي (ةيئاجلا ةروس نم) عبارلا صتلا يفو
 .دحأ ىلع عقي ملظ نود تیسک اب سفن لک ءازج هيلع بترتیو

 ضرألاو تإومسلا قلخ بناج ىلإ ركذي (مورلا ةروس نم) سماخا صنلا يفو

 نأ كلذ بئاج ىلإ ركذيو ءةمايقلا موي وه «ىمسم لجأ ىلإ ةدوجوم اهنأ قحاب
 . ىمسملا لجألا كلذ يف هللا ءاقلب نورفكي سائلا نم اريثك

 تاومسلا قاخ بتاج ىلإ ركذي (ةدجسلا ةروسس نم) سداسلا صنلا يقو
 ةهلآلا نع ةعاغشلا يفن «دحتال يتلا هتردقو ء قلخلاب هللا درفت ىلع لادلا ؛ضرآلاو
 ءامسلا نم لزتي رمألا نأ :رخآ رمآ ركذي مث . لوط الو اهل لوح ال يتلإ ةموعزملا

 Tai : تلصق ةروس ()
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 لدي ام ءرشبلا دعي ام ةنس فلآ يزاوي اميف ىرحأ ةرم هللا ىلإ جرعي مث ضرألا ىلإ

 . ردقلا اذهب اعسأو انوك قلخت يتلا ةزجعملا هللا ةردقو «نركلا ةعس ىلع

 تاومسلا قلخ نع ةديدج تامولعم (تلصف ةوس نم) عباسلا صنلا يفو

 اشنم يف تناك ءامسلا نأو «هرمآ نع ناديت ال هللا رمأب ناترسم امهنآ «ضرألاو

 ام ءامس لک يف ىحوآ مث «تاومس عبس ناخدلا اذه نم قلخ هللا نأو . اناحند اهرم

 ايندلأ ءامسلا نيز هنآو . هيلع ريست نآ اهل ردق يذلا اهرمأو ءهلجا نم ةقولخم يه

 نم بهشلا وهو هيلع لمتشت ام ضعب نآو موجنلاو رمقلاو سمشلا يه میباصج

 . .بيغلا ىلع عالطالاو عمسلا قأرتسا نيطايشلا تالواحم نم ءآامسلا ظفح هماهم

 ةرم لك يف ضرألاو تاومسلا قل نوكيو «ةرم لك يف ضرعلا ددجتي اذكهو

 يغتنيو ‹ ربتاثلا ددجتيو : دهشلا ددی ؛ ؛رخآلا صتلا يف قباسلا اهناش ربغ ناش

 اهنكلو ةدحاو ةروص تسيل اهنإ . . راهنلاو ليللا فالعحاب ةصاللا ةيثزملا ذو

 : یتش روص

 . .٠24 .يللا ين اهلا جيون راهثلا يف نَا جلو
 , 4. . انيح بلطي راهنلا ليللا يعي
 . هةر مه اإ راها م خست للل مهل ةر
 مكيتأي هللا ريغ هلا نم ةمايْلا موي ىلإ ادرس ليلا مكيلع هللا لع نإ میآرآ لف

 هل نم ةمايفلا موي ىلإ ادَمْرس راهللا مكيلع هللا لم نإ ميارأ لف ت وعمق القأ ءايضب

 راهنلاو ليلا مكل لعج هعَمُحُر نمو ©» تورصبت الف هيف تودكست ليلب مكيتاي هللا ريغ

 .(24نوركشت مكلعلو هلضف نم اوغتبتلو هيف اونكسعل

 نم الصف اوفعبمل ةريصبم راهثلا ةيآ انلعجو للا ةيآ انرحمف نيتي راهتلاو للا العجول
 * () ال يصفت هالصف ءيش لکو باسحلاو نينسلا دہلی اوملعلو مكبر

 . ۵1: فارعألا ةروس () . ۲۷: تارمع لأ ةروس ()
 ء١٣۷۳ . سصصقلا ةروس (4) , ۴۷: سی ةروس (۳

 1۲: ءارسالا ةروس (۵)
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 ةرم لك یف كنكلو _اهلاثمأ ريثكو ۔ تايآلا هذه عيمج يف راهنلاو ليللا عم تنأف
 ةيلمع عم تنأ ىلوألا ةيلا يفف . رخآلا ريغ دهشم يفو رخآلا ريغ ضرعم يف
 كئذك ليللا يف راهنلا لخديو ءاديور اديور راهنلا يف ليللا اهيف لحخدي ةجردتم

 يف نكلو راهنلا يشغي ليللاف فلتخم دهشم عم ةيناثلا ةيالا يف كنكلو . جيردعلاب
 لظي هلكلو ءهقبسي وأ هكرديل راهنلا قحالي ليللاف ؛ ةقحالملا وأ قابسلا هبشت ةكرح
 ةركلا حطس يلع راهنلاو ليللا نارود لث !ذهو « يهتنت ال ةبثاد ةك رح يف هبلط يف
 تاظحللا يف ءاهنم ةدحاإو ةعقب لثي ىلوألا ةيآلا يف دهشملا ناك امنيب .ةيضرألا
 لوألا ءافتخاو رحآلا يف امهدحأ لوخدب يهتنت مث راهنلاو ليللا اهيف لخادتي يتلا
 دري يتلا اهلك ىرحألا دهاشملا نع امات فلتخم دهشم ةثلاثلا ةيآلا يفو .دهشملا نم
 نيرفاكلا ىلع ةروسلا يف بصني يذلا بضغلا وج بساني ءراهنلاو ليللا ركذ اهيف
 هدوسي ليللاو ةأجف يفتخب رونلا اذإف ‹ ليلا نم راهتلا «خلس» دهشم وهو ‹ نيدناعملا
 راهنلا وهو ةقيقحلا يف دوجوم ريغ ادهشم لّيَخَث يهف ةعبارلا ةيآلا امأ . 'مالظلا
 ضحي يذلاو «راهن هولتي ال يذلا يدمرسلا ليللاو « ليل هولتي ال يذلا يدمرسلا
 امهدحأ فلخي ءةفلحخ راهنلاو ليللا لعج يذلا «سانلاب هتمحرو هللا لضف نايبل

 كلذ الولو . ةحارلاو نوكسلل ةرتفو ‹ طاشئلاو لمعلل ةرتف سانلل حيتيف ءرحآلا
 وأ ءهيف ءايض ال يذلا يدمرسلا ليللا يف ءاوس «مئاد باذع ىلإ ةايحلا تلوحمتل
 افلتخم ادهشم ضرعتف ةسماخلا ةيآلا امأو . هيف نكس ال يذلإ يدمرسلا راهتلا

 ءاملظم ليللا نوكل ريوصت الهو !تيحسم ليللإ ةيآ نكلو «تاتيآ راهنلاو ليللاف

 نأل اذكه راص وه امنإ ؛«هسفن تاذ نم املظم سیل لیللا اغآک ووصي ریبحتلا نکلو
 نمارينم سيل وهف . .هلعج . .ارصبم راهنلا هللا لعج امنيب «؟ءاحم» لاخلا هللا

 ءايشألا نأب ريكذت كلذ يفو . ةروصلا هله ىلع هل هللا لعجب نكلو «هسفن تاذ
 امك اهسفن تاذ نم سیلو «هريبدتو هللا ريدقتب هيلع يه يذلا اهعضو ذخاأت اهلك
 ‹ ءيش لك قلاحخ هللا نأ يهو «ىربكلا ةقيقحلا نع لفغي نيح ناسنإللل ودسي

 امك ةيخيرات ةيمتحب الو «ةيدام ةيمتحب ال « هيلع يم يتلا هتشيه ءيش لك يطعمو
 ةديحولا ةروصلا يه تسيل ءيش لك اهيلع يتلا ةئيهلا نو ‹ يدالا ريسغتلا معزي

 .قباسلا لصملا يف دهشملا اذه صع هاتلق ام عجار )١(
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مكحب اهل هللا اهراتحخا يتلا ةئيهلا يه اغإ ءاھیلع نوکت نآ _ایرظن ۔ نکہ ناک یتلا
 هت

 . 0(د مت هقلخ ء يش لک يطع يذلا اير . .)» : هملعو هتثيشمو

ابسانم يف درت كلذك يهف ‹سانلا عفني ا رحبلا يف يرجت يتلا كلغلا امأ
 ت

 : ةفلتخم فادهألو « یتش
 # le# ا ةد يل ار اړ

 . منا رخت ي يرن هلا مکرر
 لع دکاور نظیف حیرلا نکسپ اشي نإ  مالعالاک رحْبلا يف رارجلا هتایآ نمر

 2و انب نورا تص روکش رام کل تاق لذ یف هری
 فصاَع حير اًهتءاَج اهب ارح دبع میر مهب نیرو كلفنا يف مك اذإ یم

 اتتيجنأ ن نيدلا هل نيصلخم هللا اوعد مهب طيحأ مآ اوتر ناک لک نم جوملا مهءاجو

 .( لا ريب زال يف نومه اإ مق نق هه نیرکالا نمر هله نم
 ىرتو اهنوسبلت ةيلح هنم اوجرطتستو اير محل هتم اوكأتل رحملا رم يذلا وهز

 . )4نو رکعت مكمل هلع نم اوتو هيف رخام كلل
 اووتستل ©0 نوبكرت ام ماعنألاو كلا نم مك لَو اهلك جاوزألا قل يدلاو

 ا رس يذلا تاحس اولوشتو هيلع متیوتسا اإ مكبر دمعت اورک دت م هروهُظ ىلع

 . 4ة وبلقمل ابر ىلإ إو ©2 ینرّقم هل انک امو اه

 لك يف اهعم كنكلو . كلفلا عم .ريثك اهريغو اهلك صوصنلا كلت يف تنأف
 ةيآالا يف تنأف . فلتخم سفنلا يف ريثأت ةرم لك يف هل «فلتخم دهشم يف ةرم

 كلفلل هللا ريخست يهو «دوجولا قئاقحو ةيهولألا قتاقح نم ةقيقح عم ىلوألا

 لقخي نيح اهنع سحلا لفي يتلا ةريشكلا ققاقحلا نم يهو . هرمأب رحمبلا يف يرجعتل

 ام هللا دنع نم ةريخستلا# الولف . دوج ولا يف ءيش لك يف هنماكلا تالالدلا نع

 ال ‹ مهسفنأ دنع نم ايش نوثشني ال مهف . رشبلا لواح امهم رحببلا يف كلفلا ترج

 اهلحجت يتلا (ةينابرلا نتسلا لقنلف وأ) ؟نيناوقلا» الو كلفلا اهتم عنصت يتلا ةداملا

 :۴١ ميعأربإ ةروس ( . 4 هطةروس ا( )

 .؟؟ ء۲: سوي ةروس (£) ۳ ٤ ۲: یروشلآ ةروس (۳)

 ا١١٤: فرح رلا ةروس (5) , .٠٤ لسنا ةروس )٥(
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 ام رمألا اهل هللا ردصي مل ولو هللا رمأب» ىرجت ةرم لك يف اهنإ مث . رحبلا يف يرجت

 . )4 ردقب هانقلخ ءيش لک از : ترج
 حيرلا ءارجإ يهو ءنوكلا يق هللا ناس نم ىرحخأ ةلس عم ةيناشلا ةيآلا يف تنآو

 يرجت الف ةنكاس حيرلا هللا لعجي نأ نكي ناكو « يرجتف رحبلا يف كلفلآ عفدت يتلا
 .حيرلا ىلع دمتعت تناك يتلا ةيعارشلا كلفلا ىلإ يه عبطلاب ةراشإلاو . كلفلا
 نع ىثغتساو «هللا رمأ ىلع بلغت دق هنأ ةرصاعملا ةيلهاحلا يف ناسنإلا نظي دقلو
 اذه لثمو !بابعلا رخمت يتلا ةقالمعلا نفسلا رييست يف اهيلع دمتعي دعي ملف حيرلا

 ءهللا شس نم ةنسب بابعلا رخ نفسلا كلت نأ نع لحي هتيلهاج يف -ناسنإلا

 اهب لمعي يتلا ةقاطلا هل رخسو « ناسنإال اهملع هللا نأ الولو ء«ناسنإال هللا اهملع

 هخافتنا جوأ يف وهو هكردت ةيناثلا ةيآالاف « كلذ عمو . هلمعب ماق ام ءيش هل متام

 هل لوقتف . "ڳيدىع مْلع لع هتيتوُا امنا :  لبق نم نوراق لاق امک هلوقو هرورغو
 ةرابج ةئيفس نم مكو . .اهلهأل اباقع نفسلا كلت كلهي نأ -ءاش اذإ رداق هللا نإ

 «هرورغ نم ناسنإلا ىيفيل . هتردقب هللا اهقبوأق ءاهيلع نوردأق مهنأ اهلهأ نظ

 ريغ ةيتاذ ةردقب الو « يتاذلا هملعب ال « هللا نم ريخسعب ءيش لك لمعي هنأ ملعيو

 . هللا دنع نم ةدمتسم

 هتايح ىرجسم يف ناسنإال ضرعت يلا تالاحلا نم ةلاح عم ةشلاغلا ةيآلا يف تنأو
 «هللا ىلإ اجلي رطخلا ةعاسو ةدشلا ةعاس يف وهف . ينابرلأ يدهلا نع اديعب نوكي نيح
 ءةعارضلاب هيلإ هج وتيف « هبلإ الإ هللا نم ًاجلم الأ ناسلإلا نقويو «ءاطغلا فشكنيو

 ناعرسف ةاجنلإ هل هللا ردق اذإف !نيركاشلا نم نوكيسف بركلا نم هللا ءاجنآ اذإ هنآ ادعاو

 هدعو یسنیف . 1 (ينع تاتيسلا بهذ# : هتلفغ يف لوقيو ةدشلاو رطغ-ا ىسني ام

 . .(7يروخف حرف لإ : ةياوغلا نم هيف اًقراغ ناك اميف جليو «ءاساتتي وأ
 ناسنإلا اهاسني يتلا «ناسنإلا ىلع هللا معنأ ضرعم يف ةعبارلا ةيآلا يف تنآو

 معنلا هذه نيب نم يتأيو . همعن ىلع هللا ركشيل اهب نآرقلا هركذيو « هتلفغ يف

YA سصصقلا ةروس )۲( ٤5. رمقلا ةروس )١( 

 )۳( :دوه ةروس ١ )( ء1" دوه ةروس
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 ام ىلإ ةراشإ . قيرطلا اذه نع هلضف نم سالا ءاختبأو ءرحبلا يف كلغلا نايرج

 . ناكم ىلإ ناكم نم قازرألا لمح نم نفسلا هب موقت
 همحن ىلع هللا ركش بوجو وهو - هسفن هاجتالا يف هيجوت ةسماخلا ةيآلا يفو

 هللا رخس ام ىلع سانلا ءاوتسأ روصي وهف « ةفلتخم ةروص ذحخأي هنكلو _ هلاضفأو

 ءربلا يف رفسلل هللا اهرخعس يتلا ماعنألا نم تناك ءاوس «بوكرلا تاودآ نم مهل

 ىلع هللا ركشل ةنيعم ةروص مهديقلت حم «رحبلا يف رفسلل ًاهرخس يتلا كلقلا نم وأ

 رهظ ىلع وأ ةبادلا رهظ ىلع نووتسي نيح !ولوقي نأ يهو «تاذلاب ةمعنلا هذه

 نبر ىلإ انإو © نينرقس هل اتك امو اذه ادل رخ يذلا احبس : كلفلا
 امشيح مهن مهسفنأ نورّكذيو « ةمعتلا ىلع هللا نوركشي كلذبو . © فوباًقنمل

 . هللا ىلإ نوعجار ةياهنلأ يف مهنأو «هللا ناطلس يفو « هللا كلم يف مهف اوبهذ

 بلقلا هيجوت اهلالخ نم متي «ةفلتخم تالاحو «ةفلتخم ءاوجأ ىرت امك يهو

 هللا ىلإ يرشبلا
 . ةفلتخلا هتاهيجوتو « ةفلتخبملا هتالاجمم كلذك هلف ءءامسلا نم لزاتلا ءالا امآو

 چرخ ارضخ هنم اتجرخأف ميش لك تابت هب اجرا ءا ءاَمْسلا نم لرثأ يذلا وعول
 ةاّمرلار نرخيزلار باتعأ نم تانجو ةيناد ناونف اهعلط نم لْحَنلا نمو اہکارحم ابح هلم

 , )ي نونمي مرق تايآل مكلذ يف ذإ هعنيو رملأ اذ هرم ىلإ اورظنا هباشتم ريغو اهبتشم
 .(04 ناخب هل معن امو هوم اتيقسأق ءام ءامسلا نم اراق حقا حاملا ةةسزآو
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 فلم اعر هب چرخي مل ضْرَألا يف عيباتي هك ءام ءاحسلا نم لز هللا آرت ملآ
 . بالا يلرأل ىركذ كلذ يف هز اًماَطح هلع م ارفصم هاتف جيهي مل هناولأ

 مل تبي 6۵ فرمیست هيف رجش نمو بارش نَه مك ءام ءامسلا نم لنآ يدلا وه
 مرق ةيآل كبف يب ذإ ارمسفا وک نیر باتضاباو لی جسار ةر ستزاا ناپ

 كورگفەي

 یرّتف اقسک هلعجیو ءاي فيك ءامملا يف طيف اهاحس ريف حايرلا لسري يذلا هللا
 اوئاک ںإو ی ترشی مه اذ ہدابع نم ءاي نم ہہ باص اإ ہلال نم چرخ قدرنا

 . ۴۲ ۲ رجلا ةروس (۴) ۹٩ ماعتالا روس (1)
 ۹ ء١٠ :لسللا ةروس (5) . ١١ رمولا ةروس (۴)
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 ضزألا يرحب فيك للا تمر راق نإ رعنا هه يسلم هلق ن مناع لرب نا لبق نب
 . يدق يش لَ يع وهو يوملا يحمل كلذ ٿٳ اهرم هن

 «ءامسلا نم ءاملا لوزن نع اشنت يتلا تابنإلا ةرهاظ ركذي ‹ىلوألا ةيآلا يغف

 نم ريخألا فدهلا مدخي اهلك ء«ةفلتخيم تاراشإ هلخاد يف يوحي قايسلا نكلو

 نارا ةوصد اهنا يأ «تونمؤي موقل تايآل مكلذ يف نإ : اهلك تايآلا هذه داریز

 يف تاذلاب ةيآلا هذه ىلإ اترشأ دقو . كيرش الب هدحو هللاأب ناهإلا ‹ حيصحصلا

 ىلع قايسلا لدي فيك انركذو « عيونتلا نع ثيدحلا ضرعم يف ءقباسلا لصفلا

 ءءاحيإلاب عيونتلا وج يطعيل «هتاذ بولسألا عيودتب مث ء«رشابملا ظفللاب عيودتلا
 نادجولا ىلإ لخدي مل قايسلا نأ انه رظنلا تفليو . . حيرصلا ركذلا ىلإ ةفاضإلاب

 :رطملا لوزن نم ناسنإلا اهنج يتلا «دئاوضلا# باب نم يأ ۲ةحلصملا» باب نم
 هللا قلخ دقف ! ؟(هعنيو رمْنأ اإ رمق ىلإ اورظنا» . .«لامحلا» باب نم نكلو
 لالخ نمو هب بجعتو لامحلا قوذدت ةسأح ناسنإلا يف قلخو ءاليمج نوكلا

 . ةداأبحلاب هل هجو تيل «هتمظعو هللأ ةردق ىلع فرعتيل < ناد ولأ ظقوي ةساخإ هذه

 سانلا فرعتي نأ :دوصقم فده رشبلا دنع هب ساسحإللو «نوكلا يف لامجىللف

 ىلإ رظناف هب ملي ال ابناج رداغي الو «بناوحلا لک لمشی الماش افرعت مهیر یلع
 يلهاللا ناستإلاو ءهللاإ ةدابعل هل ةوعد نوكلا يف لامحلا نوكي فيك نمؤلأ ناسنإللا

 اهلل ةقحلا ةدابعلا نع هب فرحني وأ !هللا نود نم هدبعيف ةنشف لامحلا ختي

 جحايرلا ره لوألا رمألا : دحاو نآ يف ةينوك روم ةثالث ىلإ ريشي ةيناثلا ةيآلا يفو

 رشبلا ايقس وه يناثلا رمألاو . ءاملا هنم لزنيف هعفدتو باحسلا فثكت يتلا «حقاوللا#

 نع رشبلا رجع وه ثلاشلا رمألاو . هيلع مهتايح فقوحت رمأ وهو ءءاملا اذه نم

 دعي مل ريخآلا رمألا اذه نأ ةرصاعملا ةيلهاحلا ناسنإل ودبي دقلو .ءالا اذه نإ رتا

 ناسنإلا نو !ءالا نزتخت يتلا ةمخضلا تانازخلا ءاشنإ نم ناسنالا نكت دعب ادراو

 ملع دق هللا نإ ءةقيقحو !هتردق يف هللا كراشي نأ ىلإ هتردقو هملعب لصوت دق

 نكلو .راهنآ ةروص يف رطملا نم هللا هيرجي ام ضعب نيزخت نم هنکمو ناسنإلا

 «تاطيحلاو راحبلا ىلإ بهاذ امإ ضرألا ىلع لزنت يتلا راطمألا نم ربكألا ءزجل ا

 ۹۹ . ماسلا ةروس (۴) .۵ ۸£: مورلآ ةروس ()
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 قبطني هلكو «ضرألا نطاب ىلإ برستم امإ و < سمشلا ةرارح لعفب رخيبتم امإو
 (٠ نينزاخب هل معن امرا : تلا هيلع

 ىلع جرخي مث ضرألا نطاب ىلإ برستي يذلا ءالا ىلإ راشأ ةشلافلا ةيآلا يفو
 ضرحم يف كلذو . . هتاولآ فلتخم عرز اهنم جرخيف ضرألا ىقست «عيباني ةئيه

 ايندلا ةايملا مهدتفت ال يكل اماطح ريصي مثل « يضرألا عاحلا لآ سالا ريكذت

 . ءاقش وآ دلاخ میعنو ءءارجو باأسح نم اهيف امو ةرحألا نع « لثازلا اهعاتمو

 قلخت يتلا «قلخلا ةزجعم ىلإو ؛عرزلا تابنإو ايقسلا ىلإ ريشي عيارلا صتلا يفو

 قالار معلا ناوللار لاكشالا ةنلعخم جرختف ءاحاو ءاي ىق يتلا اهلك رنا

 ريکا ضر يف كلو < قاغا ى ةدشلا مهتياسأو رطل عاطعقا ىم ارطتق دق

 نوكرشملا ناك ام وهو «ىتوملا ىيحي نأ ىلع رداق اهتوم دعب ضرألا ىيحي يذلا نأب
 نم مهمامآ هتوري ام ىلإ هسایشب مهیلإ هبرقیف . . الیحتسم هنوریو امامت هنودعبتسي
 ةتيلا ضرألا ءايحإ نيب ۔ ةردقلا ثيح نم - قرش ال هنآو ‹ ةينابرلا ةردقلا تايآ

 .ثللت ىلع ردقي هذه ىلع ردقي يذلاف ؛ىتولا ءأايحإو

 دهشم عم ةرم لك يف كنكلو ءءامسلا نم لزانلا ءالا عم تنآ اهلك تايآلا يفو

 ! فلم هیچ وتو «ضلتخم

 نيب رخسملا باحسلاو «حايرلا فيرصت كلذ دعب )۱١4( ةرقبلا ةيآ يف يتأي
 حايرلا ركذ اهيف درو يتلا ةقباسلا جفامللاب حايرلا نأشب يفتكنو . ضرألاو ءامسلا

 يف جڈذامنلا تناك نإو ءةنكاسلا حيرلاو « ةفصاعلا حيرلاو «ةبيطلا حيرلاو ‹«حقاوللا

 سضرأآلاو ءامسلا نيب رخسملا باحسلا ىلإ نآلا لقعننو . ةريثك هللا باتك

 هلالخ نم جرخي قدرا یرتف اماکر هلعجی من هنیب فلؤب مل اباحس يجري هللا ا رت ملام
 انس داکي ءاشي نم نع ةفرصيو ءاَشي نم هب بيصيق درب نم اهيف لابج نم ءاَمْسلا نم لرتيو

 . ٣4 راصبًالاب بهذي هقرب
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 دمخ دَعَا حسي © لالا باًحُسلا ئو امَمْطَو وح قرا مُكيرب يلا وهو
 وهو هللا يف تولداجي مهو ءاشي نم اھب بيصيف قعاوصلا لسریو هتفیخ نم ةَكنالَمْلار

 .(04لاحملا دیدش
 ا ر قار وک

 اهضعب ت ی ی ر یر یوا نیر چوم هانی یل را اک ا
 ي رم

 ج ي يل

 قت تنر اعين اتا يف طليق احس ريق حرا لس دل للا

 . لالخ نم جر قولا ىر
 دعب ضرألا هب اتييحأف تيم دب ىلإ هادقسف اباحس ريثتف حايرلا لسرأ يدا ُهَللاَو $

 , )چ اهتوم
 يمكارتلا باحسلا نوكت ةيفيك ىلاعتو هناحبس هللا فصي ىلوألا ةبلا يف

 ملع الو ايلعلا ءاوجألا ىلإ دعص دق دحأ نكي مل تقو يف كلذو ءةفلتخلا هلحارجب

 زاجمعإلا نع انشيدح يف ىرحأ ةرم هيلإ ريشنس رمأ كلذو . باحسلا مكارت نع اًعيش
 . يملعلا

 ‹قعأوصو قربو دعر نم هبحصي أم عم باحسسلا ركذ ءيجي يناثلا صتلا يفو

 : ىرخأ ةهج نم ةيهولألا لوح رافكلا لادجو ءةيحان نم ةيهلإلا ةردقلا ضر عم يف

 . ساسأ ريغ ىلع همايقو لدم! اذه تفاهت نایبل

 انثدمت يتلا قبطملا مالظلا ةحول نم !ءزج باحسلا ركذ ءيجي ةثلاشلا ةيآلا يفو

 . مالظ ملظأو روت رونأ نيب ةعئارلا ةهجاوملا يق ؛ يضالا لصقلا يف اهنع

 يذلا باحسلا ريثتف حايرلل هللا لاسرإ ىلإ ةراشإ ةسماخلاو ةعبارلا نيتيآلآ يفو

 هللا : ىلوألا ةيآلا يف ىلاعت هلوق نيب عيونتلا ظحالن انكلو . ءاشی فیک هللا هفرصی

 يذلا هللاو» : ىرخألا ةيآلا يف ىلاعت هلوقو .  . اباَحَس ريَ حايرلا لسي يذلا

 :2٠ رولا ةروس (۲) ۴ ء١٠ “دعرلأ ةروس ا

 . :٩ رطاف ةروس 43: .٤۸ مورا ةروس (۳)
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 لصفلا يف انرشأ امك عيودتلل دوصقم فالتخالاو .(. .اباحس ريف حارا لسا

 ىلوألا يف عراضم) لعفلا نمز ريغت اهثدحأ ةفاضإ اهيف ةريخألا ةيآلا نكلو . قباسلا

 دل ىلإ هاتقسف اباحس ريثف حايرلا لس . ..# : ىلاعت هلوقف . (ةيناشلا يف ضامو

 نأ حايرلا ىلإ هللا لكوآ اغأك . اباحس ريثت ریثت هت نأ حايرلا لاسرإ ناش نم نآ ديفت تّ

 ا يه موقت حايرلا هللا لسري نيحف . ىلاعتو هناحبس هم اغيلكت «رمألا اذهب موقت
 عيونتلا نكلو هريبدتو هللا رمأ نم كاذو اذهو !باحسلا ريشتف « هب هللا اهفلك
 . . ظافلألا تهباشت نإو سفتلا يف اهريثأت ددجيو « ىنغ دهاشملا ىلإ فيضي

# ¥ # 

 يتلا ةينآرقلا صوصنلا نم دحاو صن ةبسانم يف ةظحللا هذه ىتح انك دقلو

 ضرألاو تاومسلا قلخ يف نإ : ىلاعت هلوق وهو «نوكلا يف هللا تايآ ضرعت

 ءامَسلا نم هللا لرد امو سالا عقي امب رحبلا يف يرجت يتلا كلفنا راهتلاو ليلا فالتخاو

 باَّحْسلاو ارلا فيرصتو ةباد لك نم اهيف ثنو اهترم دعب ضرألا هب امحأق مام نم
 اذه نع ثيدصلما انب قرطتو . ي ةولقعي مرق تايآل ضرألاو ءامّسلا نيب رخسملا

 صنلا اذه يف ةدراولا تادرفملا نع ثدحتت يتلا ةددعتملا جذامنلا ىلإ دحاولا صنلا
 نم ةدع تايآل هلومش يف هللا باتك يف ديحولا وه سيل صنلا اذه نكلو .دشاحخلا
 اإ . رثكأ ثيدحلا اتب بحشتل جذامللا لك عبتتت انبهذ ولو . . ةينابرلا ةردقلا تايآ
 نإو ىتح اهددعتو دهاشملا عونت يف لمأتلل بابلا حيتفن نأ صنلا اذه داريإب طقف اندرأ
 اهنا فيكو ؛دهاشلا اهيف ضرعت يتلا ءاوجألا ددمتو ءةرركم ةلمو لول تدب
 ‹ بلقلا راتوأ ىلع افلتخم اعاقيإو «سفئلا يف افلتخم اريثأت ةرم لك يف يطعت
 هيلإ لخدتو «بوص لك نم هثيجت يتلا تاعاقيإلا كلتل ا ر ري
 . .اهتلالد نع فرصني وأ اهلهاجتي نأ كلي الف « لخدم لك نم

# #  # 
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 نآلا ىتح اهيلإ انرشأ يتلا ةلثمألا كو .انفلسأ امك ةريثك سفنلا لخادم نكلو

 اذه يف ةزجسحملا ةماعلا ةهج نم ءاوس ء«نوكلا يف هللا تايآ لاجسم يف يه

 تسيلو ؛ةددعتم تالاجم اهل ةينابرلا ةردقلإ نكلو . هيف ةزجعملا ةقدلأ وأ «توكلا

 نع لفغت نأل الاجم اهل عدي ال ءةرطفلل ظقوم اهلكو . رثؤم اهلکو .ادحاو الاجىم
 . ةيهولألا ةقيقح يهو ؛دوجولا اذه يف ىمظعلا ةقيقلا

 ةرطفلا ظقوي ام دشأ نم اهنإ انلقو ء«ةايلاو تولا ةرهاظ ىلإ لبق نم انرشأ دقو
 هتقد وآ هتماخضب ءاوس يداملا نوكلا يف يدابلا زاجمعإإلا دعب ‹ ةيهولألا ةقيقح ةقيقح ىلإ

 . يرشبلا سخا عورت يتلا
 لوحخدلاو ءةرهاظلا هذه زاربإب ةحضاو ةيادع- هللا باتك يف. لباقملا يف دجنو

 . هتابس نم هظقوتو « هقامعآ نم هزهعل يئاسنإلا بلقلا قامعأ ىلإ اهب

 ؟مويقلا يا » «يمل ا۶ هنأب هسفن فصي ۔ هدب يذ ئداب- یلاعتو هناحبس هللاف

 . . تو ال يذلا يملسا»

 ءايحإلا دهاشم ددعتتو . تيما ييحلا وه هنأب ىلاعتو هناحبس هسفن فصي مث
 لمشت امك ‹«تابنلاو بأودلا نم ىرحألا ةيلا تانثاكلاو «رشبلا للمشتف ةتامإلاو

 انإولآ اهيف ثبيو «ءامسلا نم لزانلا ءاملاب هللا اهييحيف ةتيم نوكت يتلا ضرألا
 .راجشآو عورزو باود نم ‹ ةايلإ نم ةفلتخم

 -ةيهلإ ةيصاخ يه يتلا. ءايحإلا ةيصاحخ ىلع أريثك ةينآرقلا صوصتنلا زكرت مث
 اماظع اوحبصأ دق !ونوكي نأ دعب ةمايقلا موي رشبلا ءايحإ ىلع هللا ةردق تبشتل
 راكنإلا لباقم يف ةينآرقلا صوصنلا يف اعساو ازيح ةيضقلا هذه ذحأتو .اتافرو
 باسحاو روشنلاو ثعبلا ةيضق هب كوهجاوي نوكرشملا برعحلا ناك يذلا ديدشلا

 مقزم اذ مکی لجر ىلع مکلدن لھ : مھنع نآرقلا یکح امک اولاق یتح ءازحلاو
 . ١ «!! نج هب ما ابد هللا ىلع یرتفآ 5 دیدج یلَح يفآ مگنإ قرم لک

 دهشم يف ةراتو «رشاأبم ريبعتب ةرأت ةتامرلاو ءايحإلا ةرهاظ ىلع زيكرتلا ءيجيو
 لاوحألا عيمج يفو «ةمايقلا دهأشم نم دهشم يف ةراتو ءايندلا ةايحخلا دهاشص نم
 نم يرشبلا بلقلاب ةطاحإلا ظحلن امك <« صوصتلا يف حضأولا عيونتلا ظحلت

 .(۸ ,۷) ' اسس ةووس (1)
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 تلف نأ كلي ال ثیحب ؛اياضقلا نم اهريغ يف امك ةيضفلا هذه يف هلفانم عيمج

 . بيجتسي دعي ملف ءإدصلاك هالع دق نارلا نوكي نأ الإ رثأتلا نم

 . . ضيف نم ضيغ يهو «ءانلق ال ةلغمألا ضعب ركذ يف نآلا ذحأنو

 . “ي نيدلا هل نيصلخم هوعداق ره الز لإ ال حلا وه

 . 4 مريقلا يحلا ره الإ لإ هل هللا

 . 0تو ال يدا حْ ىلع لوو
 يذلا يملا . یلاعتو هناحبس هتاذب يحا وه هنآ . . مهبرب سائلا فيرعت باب يف اذه

 : توملا الو ءادفلا هكردي ال يذلا يحلا . مويقلا يحل ا وه هنأل «هريغ نم ةايللا دمتسي ال

 0نر الإ كلام ریش لَو
 . 4)٠ مرور ٍلالَجْلا وذ لبر جَو یر ه5 ۵اف الع نم لک
 هللا صارخ نم ةيصاخلا هذه ىنعم كرديل دهج ىلإ يرشبلا سخا جاتحي الو

 ناك اذإف توم اهلك تانتاكلا نأ ةيعقاولا ةسراسمملاب كردي وهف . ىلاعتو هناحبس
 وهو «ءيش هلئمك سيل يذلا هلإلا وهف «ادبأ توي ال «ةايحلا ماد يح وه نم كانه

 ةردقلاب هدرفتک ماودلاو ةايلاب درفتلا وه هئأل « كيرش الب ہدحو هتدابع نيعتت يذل

 .رییلتلابو

 ‹كلذك هللا اهب درفشي يتلا ىرحألا ةيصاخلا نع ثيدحلا يف نآرقلا ضيفي مث
 : ةتأامرل أو ءايحإلا ةيصاحخ يهو

 0 ينا نب تلا حطو لا نب يَا رغ
 . 74. .اهاتييحأ تيما صرألا مه ةيار#

 . 04 ُريصَمْلا يو تيمو يُ نحن إ3
 ,.؟۵١ : ةرشبلا ةووس (۲) ۵ ' رفاغ ةروس (1)
 .ه۸ . صصقلا ةروس )٤( . 9۸ : ناقرفلا ةروس (۳)

 . 1۹ ۔ مورا ۹ ¦ سنوي ةروس ( 2 TVefT نسر لا ةروس (8)

 .ة۳ . قةروس(غ) ٣٣ ۔ سی ةروس (۷)
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 . ي نوكيف نک هل لوقي امن ارمآ ضف ادق تیمیو ييحي يذلا وهل
 (04 تیمیر ييجي ضرألاو تاومسل لا نال هل

 . تیهو ییحپ يذلا وه ۔ هدحو .هنأو ۰ تییو یحی هللا نأب رشابم رابخإ اذهو

 : رشابم ريبعت يف ال ةضورحم دهاشم يف انايحأ يتأي رايحإلا نكلو

 اهتوم دعب هللا هذه ييحي نأ لاق اهشورع ىلع ةيواخ يهو ةيرف ىلع رم يذلا وأ

 ماع ةقام تب لب لاق موي ضعب وأ اموی تشب لاق تذبل مک لاق هع مل ماع ةقام هللا هاما

 ىز رفدار سال ةيآ كلمجنلو كرامح ىلإ رعناو هسي مل كيارشو كماَعَط ىلإ رنا
 ة5ريدق ءيش لك ىلع هللا نأ ملعأ لاق هَل نيت ملف محل اهوسكن م اهرشى فيك ماعلا

 يبق نمطيل نكلو ىب لاق نمؤت ملوأ لاق ىتوَمْلا ييحت فيك ينرآ بر ميهاربإ لاق ذرو
 كنيتأي نهعدا مل اءزج نهنم لبج لك ىلع لعجا مث كيلإ نهرصق ريطلا نم ةعيرآ دخف لاق

 . "4 یکح زی رع هللا نأ ملعاو ايعس

 اهضعبب هوبرضا اقف 2 تومقكت معك ام جرخم هللاو اهيف متاراداف است معتق ڈو

 . 2 ةر ملم نام کیر تولا لا ينب كيك
 مل 6> نيک رارق يف ةقطن هانلعج مث 2 نيط نم ةالس نم تاسلا افلح قلو

 مل ك ةرتيمل كلذ دعب مكن مث » نيقلاخْلا نْسحأ هللا كرابتُف رخ افلح هاتاشنأ

 )يت ودعبت ةمايقلا موي مكن
 نع ثيدحل ا يف هيلإ دوعنس ام « نينجا راوطأ هللا لصفي ريخألا لاخلا اذه يفو

 + ت

 ىرخأ تايآ يف اهنع ربعي راوطألا هذه نآ ىلإ انه ريشن ادكلو . يملعلا زاجصعإلا

 )١( دیلیلا ةروس (۷) . ۸ : رفاغ ةروس : ١ء

 )۳( :2رقبلا ةروس ۲۵۹ . ۲۹١. )٤( ةرقبلأ ةروس . ۷۳ «< ۷۳ .

 . ا4۴ : توتمعولا ةووس ()
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 مكایحأف اتاومأ مسکو للاب نورفکت فيك : یلاعت هلوق لثم يف «ةايح مث توم اهنآب

 2 نور هتم مکین ممی
 ةعرسو ايندلا ةايحلا رصق نع ريبعتلا ضرحم يف ةتامإلاو ءايحإلا ركذ ءىجي امك

 ءاَّمَسلا نم هالزنأ ءامک ايندلا ةايحلا لقم امإإ» : رئوملا دهشملا اذه لثم يف اهئاضقنا

 تیرا يفرح ضرالا تخ ذر نح ماَعنألار سالا لأب احم ضزآلا تابت هب طاق

 سمألاب نت مل ناك اديصح اهالَعجَف راهن وأ الی نرم اهتآ اهبَلع توردا هنأ اهله نظر
 . 4نو رگفتي مول تابآلا لتصمن كلك

 «دهاشملا نم دهشم لالخ نم وأ ارشابم ريبعتلا ناك ءاوس « تالاا عيمج يفو

 ي اهن مامي هلا ال هلا باعك يف اريك ازيس زخات ةايلاو تولا ةيضق ناف

 اهظقوت يتلا «ةرطفلا تاظقوم نم اهنآو ‹«يرشسلا سجا يف قيمع نآش تاذ

 . هيلإ هجونتو هللا ىلع فرعتتل

 ينادجولا ريثأتلا ىلإ ةفاضإلاب «رخآ قدهل هللا باتك يف مدختست ةيضقلا نكلو
 قاطن ىلع مدختست اهنإ .هللاب يرشبلا بلقلا هب طبرتو ءسفنلا يف هدمت يذلا
 يف اوبستكأ ام ىلع اوبساحيل « ىتوملا ثعب ىلع هللا ةردق ىلع ليلدشلل عساو
 نيب قو ام دشأ نم انفلسأ امك ةيضقلا هذه تناكو . . رش وأ ريخ نم ايندلا مهتايح
 نم وأ ؛ريطاسألا نم هنابسحو «هللا دنع نم مهيلإ لزثأ اه نايإلا نيو نيكرشملا
 !حارصلا بذكلا نم وأ « وحعسلا

 امل تاه تاهیه ©2 درج رخم مکن اماظعو ابارت مسکو متم اذإ مکن مک دعیا

 لر الإ وم ن و یوم نح و حو ترم بلا تا9 يه ن ج ردع
 2 ییز نق اتو یدک هلا یت ترا

 . ۲04 نولوعبم انتأ اماطعو بارت اتر انتم اذقأ ت نیم رحس الإ اذه تز ارلاقو اا

 , هيس جرح فسا تم ام ادتآ استإلا لوقیو

 ۳۴ 1 سوي ةروس (۴) ۲۸ : ةرقلا ةروس ( 3

 irs : ثآفاصلا ةروس (8) ۸۵ : ںولمۆلا ةروس (۳)

 ۹ : جرم ةروس )١(
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a نحت اده ادعو دل چ توج رمت اا انؤابآر بارت اک اذن اورقک نیدلا لاقرل 
 4)٠ نيلوألا ريطاسأ الإ اذه نإ لبق نم انژابآو

 . "يا دیدج الح تووعبمل انآ اتافرو اماطع انک اذئآ اوئاقر
 ي ت يي چ وق ي ي لاو ر يير ها نہا ہا تا ےب

 . "4 ميمر يهر ماظعلا ييحي نم لاق هقلخ يسنو الم ال برضو #

 مهر ءاسقلب مه لب دیدسج قلح يف نيا سرلا يف اتن اديآ واو

 ةماقتسا يف ةياغو «حوضولا يف ةياغو ءةطاسبلا يف ةياع مهيلع نآرقلا در ناكو
 ريكذتلا ىلإ جاتحاو «هوقدصي نآ نم بجعأ ناك مهسح يف رمألا نأ الرل «قطتملا
 ةياهنلا يف راصو « بولقلاو لوقعلا يف رقتسا ىتح «ةرصمتسلا ةشقأدلأو ءرمتسملا

 . هللا دوج وب نيقيلآ نع هتقائوو هتوف يف لقي ال انيقي

 ةداعإ نع زجعي ال ةرم لو قلخ يذلا نأ : طيسبلا حضاولا ينآرقلا درلا ناك

 ! هيلع نوهأ وه لب «قلخلا

 تاومسلا يف ىَلعألا لَمْ هلو هيلع فوهأ وهو هديسعي ر م قلنا ادبي يدلا وهو

 .هًميكحْلا ر زيرا وهو ضرآلاو

 قالَّخْلا وهر ىب مهم قلحي نأ ىلع رداقب ضرألاو تاومسلا قلَح يذلا سيلوأ#
 . 4 يللا

 a #ۍ J j تط ي ي ي ي ا ےب رج اعم ب اي ا ي يير جوک ړه

 يذلا اهييحي لق ® ميمر يهو ماظعلا يحي نم لاق هقلخ يستو الغم ال برضو
EE TSي بس يس ےب هل  

 ا لب وهو ةرم لوا اهاشنأ

A ٤ 4 هرم لوا مرق يدا ل 

 )( ءارسإللا ةروس () . 14۸ ء1۷ ' لمنلا ةروس . ٩£ .

 )( سی ۋة روس ۷۸ )٤( ةدحسلا ةروس ١١ ,
 )( سي ةروس (1) .۲۷ . مورا ةروس : ۸١ء

 ) )۷ةا ء١۵ , ءارساإلأ ةروس (۸) ,۷۹ ۷۸ : سي ةر وس
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 . ۰۱24 يرجون نم س يف م ل نرالا يتځئاپ نيتقا»
 ىلإ تجاشحا اهح وسو عم اهنکلو حوضولا ةياغ يف ةيبغقلا تنأك اذكه

 ةسيئرلا ةزيكرلا يهو لوألا قلخا ةقيقح نأل كلذ . ترقتسا ىتح ةليرط ةدهاجم
 ةيقيقحلا اهتحاسم نيكرشملا سوفن يف لتحت نكت مل -ثحبلا ةيضق لوح شاقنلا يف
 م مهلا ناول :اهنرركنيال مهو !معن ءعقاو رمأ اهنإ .اهذحأت نأ يغبني يتلا
 نلوقسيل مهقلخ مهقلخ نم مهتلاس نو . للا نلوسقسيل ضرألاو تاومشسلا قل
 نآل «عاعشإ] الو اهيف ضبن ال «مهسح يف ةدراب ةخيم ةقيقح اهنكلو . لا
 ءادصألا دعت ملف «توبسکی اوناک أم مهبولق یلع نارو ءادصلا اهلكأ دق مهسوفن

 هيضتقي امو ةيهولألاب هللا درفت ةيحان نم ءاوس ء مهيلإ لصت دوجولا قاق ةيقيقحلا
 نيح ثعبلاب ناإلا ةيحان نس وآ «هريغ دعي الف «ةدابعلاب هللا دارفإ نم كلذ

 ةداعإ ىلع رداق ةرم لوأ قلخ يذلا نأب هيلع مهل للديو «لزنملا يحولا هب مهربخي
 ذخأت .تارمو تارم اهب مهرکذ يتلا -مدعلا نم قلخلا ةيضق تناك ولو . .قلخلا
 لوح شاقن نم هيلإ !وجاتحإ ام لك ىلإ اوجاتحا ام «ةيقيقحلا اهتحاسم مهسح يف
 طسبآ قلخ نإف . ىلوألا ةلهولا يف مهيلع اهتبارغ تناك امهم «ثعبلا ةيضق
 ردقي ال رجعم رمأ وه ضرألاو تاومسلا نع الضف «ناسنإلا نع الضف « تادئاكلا
 لعفلاب نورقي اوناك امك قلا ا وه هللا نآ !ورقآ اذإف . ىلاعتو هناحبس هللا الإ هيلع
 ! ؟ةرئادلإ ةأشنلل ةبسلاب راكنإلا هجو امف -

 ! ةيلهاملا ريغ ءيش الو ! ةيئهاجلا اهنإ

 نم هتزرحأ اي هلك خيراتلا ىلع لد يتلا ةرصاعملا ةيلهاجلل تثش نإ بجعاو
 هکردت ال ام لک رکنتو «فكلذك ثعبلا ركنتو الص هللا دوو رکنت س «ملعلا#

 هلإ نم بورهلا وه «تحب ينادجو ببسل نكلو ؛ةيملعا بابسأل ال . . ساوا

 ‹مهدهطضتو  مهيلع قيضتو ءهمسأب سائلا دبعتست ةسينكلا تناك يذلا ةسيئكلا
 يحورلا : نايغطلا عاونأ لك مهيلع ضرفتو «مهمأنمو مهتظقي يف مهدراطتو
 لاجر الو هل ةسيتك أل هلإ ىلإ هنم اوبرهف . . يملعلاو يلقعلاو يسايسلاو يلالاو

 ماعنالاک مههرجو ىلع نومیهي ‹ضرألا يف سانلا لامعأي هل لخد الو ۽ نيد

 , ۲١ ' نامقل روس( ) .9 . قةروس()
 ¥۸ :فرخزلا ةروس (۳)
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 ءريبدتلاو قلخلا هيلإ !وبسنو ؛ةعيبطلا» هومسو «مهلامعأ ىلع مهبساحي نآ نود
 !ءاوشع طبخ طبخت ةعييطلا» : نوراد هنع لاقف «ةمكحلا» هع اوشن اوناك نإو

“Nabare works haphazardly” 

 ريدم وه هنآ الو ءقلاخلا وه هنآ الو ءهللا دوجو ركنث نكت مل ةيبرحعلا ةيلهاجلاو
 ال هنم اهغقومف ثحبلا امأ . ىرحأ ةهلآ هب كرشت تناك -اهتلاهج يف-اهنكلو ءرمألا
 ةبغرلا مدع نم ۍشان هنم بناج يف وهف .ةرصأعلا ةيلهاخا فقوم نع أ ريشك فضلتخي

 ام ىلع ميلألا باقعلاب مهرذنيو « مهلامعأ ىلع مهبساحي بيقر كانه توكي نأ يف
 وأ ءاهنوسراي ملاظم تناك ءاوس ءايتدلا ةايحلا يف ةطاحخ تافرصت نم نوفرتقي

 فقوملا نم « نويرهي» مث نمو . اهنع اوعلقي نأ نوبحي الو اهتأمح يف نوق رخي تاوهش
 «جعزملا رطالا كلذ نم اوحيرتسي یتح «هيلع هللا ةردق يفنو ءالصأ ثعببلا يفنب

 ! طباض الب مهتاوهش عم اوقلطنیو « لامعأ نم نوفرتقي ام ىلع باسحلا رطاخ

 ا ي ي ي

 مهتاوهآ ريغ ارايعم اهل لعجيو « مهتافرصت طبضي ءيشب مهبلاطي نآ هنم اونجيهتساف
 . كلذ لجأ نم مالسلا هيلع بيعش هب ءاج يذلا هلك نيدلا اوضفرو « مهتاوهشو

 ءارخاو باسحاو ءروشللاو ثحعبلا ىوعد بارعلا وكرشم نجهتسا كلذك

 . مهراكنإ ربي يقيقح «قطنم» ىلع ادامتعا ال ء!وپساحپ نال ةيهارك

 . ٠24 وذم رب ماوه ارل نیذلا عبثا لنو
 مه ام رَبَك 9لإ مهرودص يف نإ مهتر داطلس ريفي هللا تایآ يف دولداجي نيدلا ذرو

 , چ ەیغلابب

Mج نيلرألا ىح الز اذه ۀإ ت نیقعاَرْلا نم کت مل ما تظعوا اتیلع ءاوس اوائل اا ظا چرا ولا مک ړی  
 , 0« نیبااعمب نحن امو

 ۹4 : مورلأ ةروس (۴) ¥ : دوه ةروسم 017

 ,FAIT ءأرحشلا ةروس )٤( 41 : رفا ةروس (۳)
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 لطعت يتلا ةلفغلأو «ةريصبلا سامطنا وه لامل ا ةميبطب كلذ يف لوألا ببسلار

 : ةيأادهلا سإوح
 چ ي فط ا رے اار 7 £ . و و ت ے n ا چر e قلو

 كلوا اهب ةوعمسي أل ناذآ مهو اهب تورصيي أل نيعأ مهو اهب توهقفي أل ب مهل

 ي نولفافلا مه كاحلوأ لضأ مه لب ماعنألاك

 طارْنصلا نع ةرحآلاب ةرعمؤي ال نيدلا إو © ميقتسم طارص ىلإ موعد كنإو >
 . 0نو

 ىتحس «ةرفاتلا ةركنم لا بولقلا هذه جلاعي لظ .زجعلملا ۔ نآرقلا نكلو . . معن

 هبشي ام عنص ىتح اهيف ناهأإلا قمعتو ءروشنلاو ثحبلاب ثنمآو «هللأب تنمآ

 ! تبا رجلا

# F## ¥ 

 يتلا رومألا نم «رشبلا ةايح يف وأ يدالا نوكلا يف ءاوس «ثادحألا نايرج
 كرحي يذلا كرحملا نع ثحبي حوريش ءافنآ انرسشأ امك يرشبلا سحلا عورت
 ثدحت مآ . مظنم رییدت اهءارو له :اهتالالد نع لءاستی حورپ امک (ثٹادیسآلا

 !؟قده الو ةمكح الب ثدحت مآ ةمكح اه ءارو لهو ؟ماظن الب ىضوف

 تاهاجتاو عزاون نم اهيف عدوأ ام عدومو «ةرطفلا قلاحخ ند نم لزنملا -نآرقلاو
 ءايشألأ ةكر ح نع اضيفتسم اشيدح اهثدحيف «ةرطفلا مس ىقتلي .ةقيمع تابرسنمو

 : ثأدحسألا ةكرحو

 فالعخاو ضرألاو تاومشسلا قلخ يف تإ : لبق نم ءانركذ يذلا لاخلا ىلإ دعدلو

 مام نم ءامسلا نم هللا لردأ امو سالا عمي اهب رحَبْلا يف يِرْجَت يتلا كّلفلاو راهتلاو للا
 نيب رسما باحسلاو حايرلا فیرصتو باد لک نم اھیف ثبر اهتوم دعب ضرألا هب ايحأف
 . 04 ةولقعي مرق تايآل ضرألاو ءامسلا

 اندرو دقف . ةفلتخمم تاعاقيإو ؛ ةفلتخم تالالد هل نوكت دق دح اولا لالا نإ

 )١( فارعألا ةروس + ٠۷۹. )( ء۷۳  نونمزملا ةروس ۷4.
 ) )۳ةرقيلا ةروس : ١1۴
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 اهيلع دلبشي دق يتلا نوكلا دهاشم ءايحإ يف نآرقلا ةقيرط نايبل لبق نم لامل ا اذه

 ‹ اهعاقيإو اهعاعشإ ردصت «ةديدج نآرقلا اهديعيف ءةليوطلا ةفلألا ببسب سلا

 ةرثؤملا ةكرا لاجم يف هضرعن نآلاو . هتلفغ نم ظقيتسيف لفاغلا بلقلا هطقتليف
 . .اهعبتتيل نادجولا كرحت يتلا

 نآرقلا يف هلثمف ءلاثملا كلذ يف رصحلي ال هددصب نحن يذلا لاجللا نكلو

 : ریثک

 افرر تاّرَمَكلا نم هب جرْخأَق ءاه ءامسلا ىم لرنأو ضرألاو تاوَمَسلا قلخ يذلا هللا

 سمشلا مك رسو ص راهنألا مك رسو هرّمأب رحبلا يف يرجتل كلفلا مك رخسو مك
 .(هفوناس ام لك نم مکتآو ص الأو لجلقا مُكَ رَ ناد رمق

 ىح لزام هانردق رمقلاو ©© ميلا ريرعلا ريدقت كلذ اهل ّرقَسمل يرجق سمشلاو»
 لكو راهنلا قباس ليلا الو رْمَقْلا كردت نأ اهل يغني سمشلا ال © ميدقلا نوجرعلاك داع
 . 4 ةوحبسي كلف يف

 رلجأل يرجي لك رمقلاو سْملشلا رسو ليلا ىلع راهنلا روّكيو راهتلا ىلع ليلا روكي
 . 0 ىمسم

 ي ًاليلذ هيلع سمشلا اتلعج مل اتكاس هلعجَل ءاَش ولو لظلا هم فک كر یإ رت ملا
 .(94 ریس امن اإ ةتعمق م

 جه ةرشرعي امم رجشلا نمو اتويب لابجلا نم يذخلا نأ لحلا ىلإ كبر يحوآو#
 هيف هناولآ فلتخم باره اهوطب نم جرخي الذ كبر لبس يكلساق تارملا لَك نم يل م
 . )توركي موق يال كلذ يف ثإ سال ءاقش

 : رشبلا ملاع يف ثادحألا ةكرح نم جذاغ ذخو

 ءاهت س زعتر ءاهت نمم كلمْلا عرتتو ءاشت نم كلملا يتزت كلملا للام مهللا لفل

 . 4 ريدق ءيش لک ىلع كإ ريحا كدب ءا نم لدو

 ۔ ٤١۳۸ ۰ سی ۃروس (۲) ۳٤ ۳۲ ¦ مپعارہإ ةرومم 2

 1٤ء١٥٤ ناقرفلا ةروس () ء رمرلا ةروس (۴)

 1١. , ثآرمع لآ ةروس (3) , 14 ء۸ : لعسشلا ةروس (۵)
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 ل رس ےب

 قطن وق دخ نب لمح مف رف ردح ر نب لم م ر ب یکی ییا و

 . ي ريدقلا ميلَعْلا وهو ءاشي اه قلي بيش

 مهاتدخآ اوتوأ مب اوحرق اد | نح عيش لک باربآ ميلع اتش هب اور ام اوس ت
 . 4 نيمتاعلا بر هلل دمحلاو اوملظ نيدلا موقفا زباد عطقف » ترسام مه ادق ةن

 كب

 ةيصعلاب ءوسأ هحتاقم نر ام زونکلا نم هاتیناو مولع یب یسوم موق نم ناک نورا هو
 رادلا هلا لاتا ايف عار ى9 يحرم بحي ال هللا هإ حرقت ال ةو ل لاق ذإ ةا يلو
 ضرآلا يف داسقا غبت الو كاي فليَلإ هللا نسحآ امك نسحآو ايندلا نم كلجيصت سست الو ةرخآلا

 كلهآ ق هللا ن ملي مل وأ يدع مع ىلع ينو اَن لاق ص نيدسقَملا بحي ال للا ةإ
 ىه ذرعا ۾ موبد نع لاس الو عنج راو ةو أوه نت ورا ن نق نع

 اسلا لمع هامل رب هللا باو مكلير معلا اونو نبل لار يقف طح رت

 نود نم هوري ةف نم هل ناک امف ضرألا هرادبو هب انفَسَحَف چد تورباصلا الإ اهي هو

 هللا ناكر تولوق سْمألاب ةناكم ونمت نيالا حبصأو ©0 نيرسعتملا نم ناك امو هللا

 حقب ال هناکیو ا اہ سحاب هللا نم نآ الو ردقيو هداّبع نم ءاي نمل قرا طب
 ةبقاَعْلاو EF ضرألا يف ولع ودير ال نيدلل اهلعجت ةرخآلا رادلا كلت ه» نوُرفاَكْلا
 . ينم 1

 مهنمر ةحيصلا هتدخأ نم مهنعو بص هيلع اتلسرأ نم مهنمق هبندب ادا الگ . 3
 ا یا یککر مھل ہللا ناک انو اق رشا یم مھر یزالا هب اقسم
 . 4در

 يدا نوكلا يف ثادحأ نم ثدحي ام ناشب ةرطفلا ىلع دري يذلا لاؤسلا ام
 ةباجإلا هذه ىلإ دوعتسو .ةلصفم ةباجإ هيلع نآرقلا بيجيف « ناسنإلا ةايح يفو
 اذه داعبأ تايب اهدرون انه انكلو . يوبرتلا زاجعإإلا نع ثيدحلا دنع ربكأ ليصفعب
 . ةحيحسصلا ةديقعلا ىلإ ةوعدلا لاجم يف رمألا

 . ٤٤ : ماعلا ةروبس (۴) Ê ؛ مورا ةروس (4)
 . ٤١ . توبگنعلا ةروس )٤( ه٣ ء١۷ : سصصفلا ةروس (۳)
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 : هللا هردقي ردقب متي ءيش لك نإ ءادتبا سانلل لوقی نآرقلا نإ

 . )ي ردقب هاشلخ َءيش لک اإل

 : نوکیف نک هل لوقي اغزف ایش دارآ اذإ هللا نإو

 . 0چت رکیف نک هل لوقت نا هاتدرآ اذ ءيشل ارق امنإ

 : هللا ةئيشم عم دحأل ةثيشم ال هنإ مث

 . “هلا ءاي نآ الإ ترءاشت امو

 :اهعوقو حنميف ةينابرلا ةئيشملا هجو يف فقي ءيش ال هنإو

 , چارە ءيش لكل هللا عج دق هرمآ غلاب هللا نإ

 . “)ي ًريدق اميلع ناك هلِإ صرَألا يف الو تاّوُمَسلا يف ءيش نم هزجعيل هللا ناك مروف

 ةايح يفو يداملا نوكلا يق ثادحألا اهب ىرجبي اننس  هتتيشم ةقالط عم هلل نإو

 . ليوحتلا الو ليديعلل ةلباق ريغ اهلعجو «هتمکحسو هملعب هناحبس هللا اهتبت ‹رشيلا

 . يوزع للا تسل جت نآو اید للا تس هج نق
 .؟"ياليدبت هللا ةئسل دجت نر لبق نم تلخ دق يلا هللا ةتس

 , 0 ينبدَكمْلا قاع تاك فيك اررظناق ضرألا يف اوريسف ننس مكلبق نم تلخ دق

 اذإ ءارسلا ىلع رفاكلاو نمؤملل ايندلا يطعي هنآ رشبلا ةايح ييف هننس نيب نم نإو

 : اهليصحت يف ادهتجا

 4( م و ا ي ل ت ا ر ي ا ر اس ي راو د

 . 4 اروظحم كر ءاطع تاك امو كبر ءاطع نم ءالۇهو ءالۋه دمن الك
 ج

 . .٤١ لسنا ةروس (۲) ء۹٤ . رمقلا ةروس (1)

 ء۳ . قالطلا ةروس (6) ۳١. ناسناللا ةروس (۳)
 ٥۶( رطاف ةروس () ك رطاف ةروس * ٤۳

 . ۱۳۷ * قارمص لآ ةروس (۸) , ۴۳ ' حفلا ةروس (۷)
 ٣ : رسالا ةروس (۹)
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 هل اًهيف مهو هيف ماما مهإ فو اهيو الا ةاَيَحْلا ديرب ناگ یی
 . چت رسخیي ا

 ىلع رفاكلا يطعي دقف . رفاكلاو نمؤملا نيب ام- كلذ دعب -هتتس قرتفت نكلو

 :نيح ىلإ ءاطعلا يف هل دي لب «هرفك

 اونو امي اوحرق اذل یّمَح ءيش لک باو مهيلع انحف هب اورکذ ام اوست امل
 بر هلل دْمَحْلار اوّمََق نيذلا موما ربا عقم هه نوسم مه ذو ةف مُهاذَخأ
 4 نيمّلاعْلا

 : طرشلاب اوفو اذإ الإ مهيطعي الق نونمؤمل ا امأ

 فلسا امك صرألا يف مهتقاختسيأ تاحلاصلا اوأمعو مكم ؛ونمآ نيذلا هللا عو

 نأ م هفوخ دب نم مهند يلو مهل يترا يدلا مهيد مهل نكم يلو مهلبق نم نيدلا

 . ياش يب توک رشي ال يننودبعي
 سانلا نيب مايألا ةلوادم هتنس نم نأو

 .(04 ساشا ن الواد مالا كلر
 : داسفلا نم ضرألا ظفحل لطابلا لهأو قحلا لهأ نيب عفادتلا هتنس نمو

 ىلع ضف وذ هللا نکلو ضرألا تدسقأ هل ضعېب بب مهضعب ضعي سالا هللا عقد لولو

 . )ي نيمْلاَعْلا

 يه الف ءةمكحو فدهل رشبلا ةايح يفو يدالا نوكلا يف ىرجت ثادحألا نإ مث
 : هل ةياغ ال ثبع يه الو ءاطابتعأ يربك

 ا چ IY ا

 نسا مھ مهولبتل اهل ةديز ٍضرألا ىلع ام اتلعج اإ
 . المع

 . ۷نور الإ ةف ربخلار رشلاب مكو لتر

 . 45 « غ4 . ماعنألا ةروس (۴) ٠١ ` ةوهةروس ()
 fe كارمع لآ ةروس (£) CL روللأ ةروس ()

 ۷ : فهكلا ةررس () Yo ;: ةرقبلا ةرومع (9)

 e-1 ءاينألا ةروس 6#

 راپ



 نم الصف اوغتمل ةرصبم راهنلا ةيآ العجو ليلا ةيآ اتوحمف نييآ راهنلاو ليلا اتلعجر
 . «الیصفت هالصف ءيش لک ر باسحلاو نيبسلا هدع اوملعتلو مکر

gr rm om rg 0#دع ي كو اس  aت صر ق ي غرو لو  

 ىرتو اهنوسبأت ةيلح هنم اوجرختستو ايرط امحأ هدم اولكأتل وحلا رخس يذلا وهو
 .؟'ينوركشت مكلعلو هلضف نم اوغتيتلو هيف رخام كلفلا

 . هونج ال لإ منار م مالح انآ مسجلا
 اورقك نيذلل ليرف اورفك نيذلا نط كلذ ًالطاب مهيب امو ضرألاو ءامسلا افلح امر
 . “۶ راتلا نم

 . ين ودهت مكلعل البسو اراهنأر مكب دیمت نا يساور ضرألا يف قلو

 مكلعلو هلضسف نم اوغتبتلو هيض اونكستل راهنلار ليلا مكل لعج هعمحر نمو
ET0نو  , 

 ي قويار ي سل مجرب Az ا ا ا ا ااا قس س

 . 4 نولمعت فیک رظیف ضرألا يف مکفلختسیر مک ودع كلهی نآ مکبر یسع

 . ڇر مآ رکا ينوي ير لصف نم اذه لاق
a.وا ق وا د لاو ت وو ر ےب ۳  

 . 4 ضعبب مكضعب ولبیل نکو مهتم رصعنال هللا ءاي ولو كلذ

 . ٠دو ٌربنمتآ ةف ضخ مص الجرو
 مهلبَق نم نيذلا اعف قلو تد وصفي ال مهو امآ اولوقپ نأ ارگ رتی نأ سالا بسح : حا

 .؟' ي نييذاكلا نملعيلو !ارقدص نيذلا هللا رملعيلف

 صحَميلو 62 نيملاقلا بحي ال هللا ءادهش مكنم ةو اونم نيذلا هللا مليو
 . "4 نيرفاکكلا قحميو اوتمآ نيذلا هللا

 14 لحىلا ةروس (۲) 1١ : ءارسإللا ةروس ()
 ¥ س روس ( 8 ۵ نونمۆللأ ةروس ()

 ۷٣ سصقلا ةروس () ء2 , لحشلا ةروس (9)

 ٤١ لمنلا ةروس (۸) ٠۳۹ : فارعألا ةروس (۷)

 . ۲١ : ناعرفلا ةروس ( ٤ . ) ١١ . دمحم ةروس(۹)

 1٤١ 14١. : نارمص لآ ةر وس (۱۲) ۳ ء۲ ' توہکنسلا ةروس (1)
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 . نیم ءالب هيف ام تایآلا نم مهينو

 اهمكحت ةطبضنم ةكرح اهنكلو « ماودلا ىلع كرحتت ثادحألاو ءايشألاف

 الو ىضوف الو ثبع الف «ىرحأ ةهج نم ةنيعم ةياغل اهب ريستو ءةهج نم سيماوتلا
 . 4 رادقمب هددع ءيش لکو : هللا ردق ثادحألاو ءايشألا ءارو نمو «تالفنا

¥ FHF #F . 

 ةنراقمو ؛ لبق نم انرشأ امك يرشيلا سحلا تفلت يتلا ءايشألإ نم ةردقلاو زجعلا

 ظقوت يتلا ةيرطفلا دفانملا نم ءيش هزجسعي ال يذلآ قلا ةردقب يرشبلا زجعلا

 بسنت وأ «قحل ا هلإلا ىلإ يدحهت نيح - يدخهعف ؛ةيهولألا ةقيقح ىلإ ةرطفلا
 ةيهولألا اهيلإ بسنتف ىرخأ تانئاك ىلإ- لضت نيح اهنم اعيش وأ اهلك ةردقلا
 . هللا عم ةيهولألا يف اهكرشتوأ

 ةيضق يف يراغت نكت مل ةرم لو نآرقلا اذهب تبطوحخ يتلا ةيبرعلا ةيلهامللاو
 مهرارقإ مهيلع نآرقلأ لجس دقو .ءيش اهزجعي ال يتلإ هللا ةردقو «يرشبلا زجعلا

 ` ريبدتلاو ةوقلاو قلاب هلل

 لف یه هور دت القآ لف هلل تولوقيَس چ هومّلعت مک نإ ایف نمو ضرألا نمل لق
 نم لف ىس رشت الأ لق هلل فولوفْيس ى3) ميظعلا سرعلا برو عْبسلا تاومسلا ةر نم
 ینا لف هل هورس ی رمل مع هز نل راج لو یجب رخو ی لک توکل هد

 عم ىرخأ ةهلآ دوجو مهوت يه لبق نم انرشآ امك ىربكلا مهتلكشم تناك اغإ
 هللا حم اهل ةدايعلا نم نأولأ هيجوتو «هللا دنع ةباجتسم ةعافش اهل نأ داقتعاو « هللا
 ةالصلا وأ ءاعدلاب اهل اهجوت وأ ءاهتيهولأب اداقتعأ ةدابعلا تناك ءاوس «هنود نم وأ

 . .ةناعتسالا وأ ةثاغتسالا وأ رذنلا وأ حبذلا وأ

 ةدابعلا ضحسمدت ىتح اديدش ازيك رت ماهوألا هذه ضصحد ىلع نآرقلا زكر دقلو

 : كيرش نود هدحو هل

 ۸ ` فعرلا ةروس (۴) . ۳۳ : ناحللآ ةروس (1)

 A4۸6 : نوما ةروس (۳)
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 قل نسا ی9 ترک رشي ام ريَ هلئآ یفطص ؛ نيل هدابع لع مالّسَو هلل محلا لق

 نأ مك ناخ ا ةه تاد قتادح هب اباق ءم اَلا نم مَ لنآ ضرألاو توسل
 اراهنآ اهتالخ لَعجَو اراق ضرألا لَمج نأ د نودي موق مه لب هللا عم هلأ اخرج اوبد
 نأ ج رملي ا مُر لب هللا حم هلأ رجا نيرحبلا نيب لعجو يساور اه لعجو
 ام البق هللا عم لزا سرألا ءاَقَلخ مكي ءوسلا فشکیو هاعد ذر رطضملا بجي

 هتمحر يدي نيب ارشب حايرلا لسرپ نمو رحبلاَو ربا تامل يف مكيدهي نمآ ت» هورُكَذت
 ءاَمّسلا نم مكقزوي نمو هديعي م قلحْلا ا نأ ص نوک رخي اع هللا یا هللا م هلأ

 . )4 نیقداص مک نإ مکناهرب !وتاه لق هللا حم هلآ ضرألاو

 ذوكلمي ال ءال مرد نم متدحئافآ لق هللا لف ضزآلاو تاومسلا بر نم ل ل

 مآررتلاو تاَملطلا يوتسق له مآ ريصبلاو ىمعألا يري لَه لق ارض الو اعف مهسلأل
 دحاولا وهو ءيش لك قلاخ هللا لف مهيأَع قلحْلا هباشعق هلك ارقلخ ءاكرش هلل اولعج
 . يراهقلا

 و رص مهشنأل هركي الو وقل مهر اه رفا ال هلآ هود نم ارذخلارا
 . ارون الر اح الو توم توکلمی الو اعف

 ګا ر

 نم يحلا جرحي نمو راصنألاو عملا كلي نما ضرألاو ءاَمَسلا نم مكفزري نم لف
 مكلذق ىد رقت القآ لّقَق هللا ووفق رْهألا رهي نو يحلا نم تّيمْلا جرير تمل

 كبر تملک تّقح كلدك عد ةرُفرصت ئاق لالضلا الز وحلا دعب ادام قلا مکیر هللا

 هلل ل ديمي م قاخلا ان نم مکار نم لَ ل تص وسوپ ال ملا اوس نیدلا یلع
 هللا لف وحنا ىلإ يده نم مناك رش نم له لف د توكو ئاق دیم م قلا اد

 اه

 ا ا اپ ےس ب ہا تا د ي چ ي ي ا چ م

 فيك مك امف یدھب نآ الإ يذهب أال نم عبي نأ قحا قحا ىلإ يدهب نم نحلل يدهي
r0چ کو  

 , ١١ : لعرلأ ةروس (۲۶ . ٦٤.۵ : لمنلا ةروس (1)

 0+ . سنوي ةروس (£) .۴ : ناق رفلا ةروس (۳)
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 ناب !وقلخي ن هللا نود نم نوعدت نيذلا هَل اوممَتساف لَم برع سالا اأ اي

 .(0يبولطملاو باطلا فَ هلم ودفنت أل ايش باذلا مهلت نإو ل اوما وأو

 اهنودبعي مهتيلهاج يف برعلا ناك يتلا ةهلآلا هذه نأ ىلوألا ةلهولل وديي دقلو

 يتلا هللا باتك يف ةريثكلا تايآلا كلحل دعي ملف ءاهرمآ ىهتنا دق هنود نم وأ هللا عم

 نو ةملعتملا# «مدقحملا» £ رضحت مويلأ ملاع يف ناکم ءاك رشلا3 نع ثدحتت

 ء مويلا اهيدؤي ةمهم هل تسيل نكلو !۲ىركذلل» ظفحي هللا باتك نم مسقلا اذه

 اذه نم ةقيقحا نع دعبأ مهو كانه سيلو !نيرضحتملا لوقع بطاخي ءادن هل سيلو

 !ءادنلا اذهل تايلهاجلا جوحأ نوكت اجبر تاذلاب ةرصاعملا ةيلهاجلا هلهف !مهولا

 عم ءاهلإ نوكي نآ نع تانثاكلا دعبأ وهو ءهسفن هلأ دق ةرصاعلا ةيلهاجلا ناسنإف

 !هنود نم وأ هللا

 ءمحث «ةيروطسأ تانئاك - اهريغو  ةيبرعلا ةيلهاحجل ا يف ةموعزملا ةهلآلا تناك دقل

  مهنظ يف -اهلهؤت « ةيداع ريغ تافص اهل « ةقئاف تادئاك اهباحصأ مهو يف اهنكلو

 هفصت يتلا يه يهف ناسنإلا هلؤت يتلا ةرصاعملا ةيلهاجلا امأ . هتيهولآ يف هلإلا ةكراشم
 يزنابمشلا : ايلعلا ةدرقلا دحأ نع روطت يذلا ءروطتملا (ينيورادلا) ناويحلإ كلذ هنأب

 !هلإ نم هلايف . .نوبيجلاو (باخلا ناسنإ) جاتوأ حاروألاو اليروغلاو

 شوحو هكفست ملام هدحو ريحخألا نرقلا اذه يف ءامدلا نم كفس يذلا هلإلا

 يوقلا :باخلا نوناق وه ىمسألا هنوناق لعج يذلاو ! هلك اهخيرات يف اعر ضرألا
 دحأ اهلك ةيرشبلا خيرات يف بذكي مل يذلاو . قيرطلا نم هحيزي وأ فيعضلا لكأي

 ! عوفرملا راعشلل ةلصب تي ال يذلا ء ىلعفلا عقاولاو ةعوفرملا تاراعشلا نيب ام هلثم

 يف هرخس ام فاعضأ فاعضأ رشلا عنص يف هايإ هللا هحنم يذلا هلقع رخس يذلاو
 ريثك هنع فعت ام ضرألا يف يقلل ا لالحنالاو داسفلا نم رشن يذلاو «ریشسا لعف

 . موعزملا هلإلا كلذ ؛ةراضح» اهدسفت مل يتلا ةيوسلا ةرطفلا تاذ تاناويحلا نم

 «هلهجو هزجع ببسب يضاملا يف هلل عضخ دق ناسنإلا نإ : مهلثاق لوقي كلذ حمو

 .۷۴ ٠ حلا ةروس (1)
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 هيقلي ناك ام هسفن قتاع ىلع ذخأي نأ هل نآ دقف ةثيبلا ىلع رطيسو ملعت دقو نآلاو

 . .رفكلا نم هللاپ ذوعنو

 نآلإ لزن انأك «مويلا نيحجبتملا حجسبتل ضرعت دق هدجتف هللا باتك ىلإ دونو
 ن هتاذ اذه نو . .انرق رشع ةعبرأ لبق نم لزنآ دق هنآ عم «مهحجبت ىلع دربل
 !زاجعإلا

 يكب عنشأ ةفرعملا نم هيلع تلصح ام ببسب  ةرصاحمل ا ةيلهاج اب ملأ يذلا نإ
 فصتت امع الضف ءاهتأدقتعم ةجاذسو اهراكفأ ةجاذسب ةيبرعلا ةيلهاجلاب ملي ناك امم
 ‹قوطلا نع تيش» اهنأ اهيلإ ليخي يذلا يملعلا رورغلا نم ةثيدحلا ةيلهاجلا هذه هب

 اهنأ رخآ بناج نم اهيلإ ليي يذلاو !" هللا ةياصو ىلإ ةجاح يف دعت ملو
 ! ةئيبلا ىلع ترطيس

 ةيرحبلا ةيبرحخإ ةدعاقلا فسح و ايكرت يف ثدح يذلا لارلزلاك ةدحاو ةلرلز نإ
 هسادو فحصملا قزمو ءءهالع يف شرعلا بر ىلع مهطابض دحأ اهيف لواطت يتلا

 نم فالآ ةرشع لازلزلا ةيحض حأرو « ردتقم زيزع دحل هللا هلخأف ء«هسادقأب

 نيعيرأ تعلتقاف اسنرف يلامش تحاتجا يتلا ةفصاعلاك ةدحإو ةفصاع نإو «رشبلا
 ماع ءاتش يف تمطح ام تمطحو ‹تلتق نم تلثفو :ةخمأش ةيسار ةرجش فلآ

 . .نولقعي اوناك ول « مهباوص ىلإ سالا درت نأ ةليفكل . . (م۱۹۹۹)ه ٠۰

 راذنإلا لازي الو ءانرق رشع ةحبرأ لبق هلزنأ يذلا هباتك يف هللا مهرذنآ دقلو

 : ةعاسلا مايق ىلإ امتاق

 يف نم مستمأ مأ ت رومت يه اذإف صْرألا مكب فسخي نأ ءاَمسلا يف نم متنمأأ

 . ۵4 ريذت فيك فوملعتسف ابصاح مكيلع لسري نآ ءامسلا

 Man ıı the Moder Word يدل ملاعلا يف ناسنإل ا هباتک يف یلسکم نایلوچ ةلوق هده 2

 .مهتاماتک يه ةعئاش ةلوق هده ()
 . (م۱۹۹4۹) ھ ۱٤۲ ۰ ماع فیص يف لارلزلا اذه تد (۴)
 ١۷ ء١٠ . فلل ةروس (£)



 يف الإ تررسفاخلا نإ نمسحرلا نود نم مكر صني مكل دج وه يذلا اذه نم ل
 . ي رورغ

 : ىلاعتو هناحبس هللا دنع نم ةبه ملعلا نإ

 . چ .. .اهلگ ءاَمسألا مدآ ملعر ظ

 . 2 ممم ام ناسا مع ج ولقب مل يلا ص رخال وارا
 : هل ةيشحو هللا ىلإ ابرقت رثكأ ناسنإلا لعجي نأب ةيوسلا سفنلا يق نيمق وهو

 . ءال هدابع نم هللا ىشخي امتإ .

 ينامورلا ثارثلا نم اهرعاشمو اهميهافم دمتست يتلا -ةرصاعمل ا ةيلها ا نكلو

 هعزتنا ءيش ملعلا نأ ثارتلا كلذ نم تثرو اميف تثرو دق ينثولا يقيرغإلا

 هسغن هيلأتو ءهللاإ ناطلس ىلع درمتلل همدخشسي وهف «هنم هرك ىلع هلإلا نم ناسنإلا
 يلسكه نايلوچ - لبق نم هیلإ انرشآ يذلا دحل ا كلذ لوقي ىتح ء“ هللا نم الدب
 يف هسح- يف هللا طبهو «ةجرد هسفن سح يف عفترا املع دادزا املك ناسنإلا نإ

 !هللا وه حبصيف «ةايلا ناسنإلا هيف قلخي يذلا مويلا يتأي ىح ءةجرد تقولا تاذ

 . . رفكلا نم ىرحأ ةرم هللاب ذوعن

 مويلا لزنأ امغأك «مويلا نيسجيتلا حجبت ىلع درلا هيف دجيف هللا باتك ىلإ دوعنو
 : مهيلع دریل

 أ لب ضرار تارمسلا اول مآ ي ةوقلاخلا مه مآ ميش ريغ نم اوقلخ مآل
 . 0چت ودقوي

 . هک رونو وع يف ارجل لب هقزو كسمأ تإ مكفزري يذلا اذه مآ

 )١( فلذا ةروس :  ۲ ۲١خرقا ةروس * ۳١

 )( رطاف ةروس (£) ة٣ +: قلعلا ةروس : ۲۸

 )( هةسدقلأ رأملإا قراس سويشمورب ةروطسأ مجأر
 ۲١ : كلا ةروس (¥) ۴١ ء۴۳۶۵ : روطلا ةروس ()
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 فيكف قزرلا مهنع كسمأ ولو ؟نوملعي اوناك فيكف ملعلا مهنع بجح ولف
 ؟نوشیعي

 نم ملعلا مهل هفشكام نأ نوكردي اوءدب دق ۔ لقألا ىلع مهؤالقع وأ مهسفنآ مهو

 فشک لک نو !نوكلا رارسأ نم هنولهجي مهنأ اوفشتكا ام بناج ىلإ ساقي ال رارسألا

 يق مهنأو ؛اهدوجو نوكردي الص اونوكي مل ةديدج ليهاجم ىلع بابلا حتفي ديدج
 نوفقي يذلا ربكألا رجالا نآو . .هرطختي نآ مهيلع ديدج زجاح مامآ نوفقب ةرم لك

 يذلا وحلا ىلع ءايشألا فرصت اذامل : ره ءرمألا رحخآ ىلإ رمألا لدبم نم همامآ

 قلا رس :ىرخآ ةرابعب يأ !؟رخآ وحن يآ ىلع سیلو « هيلع فرصتت اهنآ !وفشدکإ

 يف هللا مهفصو امك ةياهنلا يف مهو )4 ىد م هل ءيش لک يطأ يذلا ار ط
 . 0 ةولفاغ مه ةرخآلا ع محو ابدا دالا نم ارهاق نوعي :لزتلا هباتك
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 اهل ةاعدملا ةهلآلا هذه ضعب نأ مهوت ىلع موقت يتلا -ةموعزملا ةعافشلا ةيضق امأ

 قوف -اهنأل « ةحضاو ةيالع اهدينفتب نآرقلا ينع دقف - هللا دنع ةلوبقم ةعافش

 دسفت ذإ «مهتايكولسو سانلا دئاقعل دسفم رثآ تاذ _ ةقيقحلا ملاع يف اهنالطب

 ىلع الاكتا هللا رماوأ ةيصعمجب رشبلا يرغتو «ةيهولألا ةقيقح حيحسملا روصتلا
 !باقعلا نم مهيجدت يتلا ةهلآلا ةعافش

 . "يةرقعي الو اعيش توكلي ال ارات ر وأ لف ءاعَع هللا نرد نم اودا ماد

 ءاشي نمل هللا ذأ نأ دعب نم لإ اَ مهنعاقش يبغت ال تاَوَمْسلا يف كلم نم مکر

 . چ یضریو
 الو لح الو هيف مْ ال موب يأ نآ لبق نم مُكاقرَر امس اوشغنآ اوما نیدلا ایا ب

 هل موت الو نس هدأت ال مولا يلا وه الإ هل ال هللا ص وُملاطلا مه نورفاكلاو عاق

 . (*) يهنذإب الز هدع عقشي يذلا اد نم ضْرَألا يف او تاومسلا يف ام

 )١( هطةروس : ٩ . ) )۴مورلأ ةروس . ۷.

 ء١۲ : مجنلا ةروس ( £7 . ٤ : رمزلا ةروس (۳)

 , ۲۵٤ ۲١۶١ : ةرشيلا ةروس (ه)
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 ام سرَعلا ىلع ىوتسا مت مايآ ةتس يف اهني امو ضرألاو تاّوَمُسلا قل يذلا هللا

 . 4. . .هل تذآ نمل الإ هدسع ةعاَقشلا عقت الر

 ةعافشلا لوح ةيبرعلا ةيلهالا تادقتعم نأ ةلهو لوأل ودبي دق ىرحأ ةرمو

 ةعافشلا نع ثدحتي يذلا هللا باتك نم مسقلا اذه نأو ءاهرمآ ىهتنأ دق ءاعفشلاو

 يف هتاذ يمالسإلا ملاعلا نإ لوقنف !مويلا ملاع يف ناكم هل سيلو !ىركذلل وه

 دقو ءنأشلا اذه يف هللا تابآ ربدت ىلإ نوي ام جوحأ  ةيلاحلا مالسإللا ةبرغ
 راص ىتح ديرملا سح يف خيشلا تمخضو «ساتلا دئاقع ةحناجملا ةيفوصلا تدسفأ
 دعب یتح لب «بسحف هتایح ءانثآ يف ال « هللا دنع هل اعیفشو «هللآ نيبو هنیب ةطساو

 ! ضرألا يف اداسف ثيعت لازت ام یتش تش تايلثو نع الضف كلذو
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 عقوت يتلا تارثؤملا نمو « ةرطفلا تاظقوم نم -انقلسأ امك بيخلا ةيضق
 ناسنإلأ عيطتسي ال بيغ رارمتساب كانهف . يرشبلا سخا ىلع ىتش تاعاقيإ

 امئاد .كانهو «بيرقلا لبقتسملا وأ ديعبلا لبقتسملا ءاوس «هلك لبقتسملا وه «ءهكاردإ
 نإ ةضيرع طوطخ ىف ولو ءادغ هل ثدحي ام فرعي نأ نأسنإللا دنع ةحلم ةبغر
 كلذل ةبسلاب ينيقي ءيش ةفرعم نع زجاع -رمألا عقاو يف هنكلو . ليصفتلا رذعت

 . . ليصفتلاب الو لامجإلاب ال بيخلا

 ! بيغلا ثيدح هزهپ انه نمو

 ! بولقلا يف ةزهلا ذه ثدحبي ًأتفي ال نآرقلاو

 از ةقرو نم طقست ت امو رحبلاو ربل يف ام مليو وه الإ اهملعي ال بعل حتاقم هددعول

 . ٣ ي نيبم باک يف الإ سبا الو بطر الو صْرَالا تامَلط يف دبح الو اهم

 TT اس ةروس () , ٤ ' ةدجسلا ةروس ( )

 . 44 : ماعنألا ةروس (۳)
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 نم ةطقاسلا ةقرولا ىتح !؟ةطاحإلا هذه نم لمشأ وأ قدأ ةطاحإ كانه له

 ريدت ةطاحإ . .سنايلاو بطرلا ىتح ؛«ضرألإا تاملظ يف ةبحلا ىتح ءاهنصغ

 !لاجيم ىلإ لاجم نمو «ناكم ىلإ ضرألا يف ناكم

 ١(. 4 هللا الإ بْیَعْلا ضرألاو تاومسلا يف نم معي أال ل

 هد رهج نمو لوقا رس نم منم ء ءاوس ى لاّعَتمْلا ريكا ةداهشلار بَْقْلا ملاعإ

 هنوظعحي ههل نمو هيدي نیب نم تابقعم هل 63 راهنلاب باسو للاب فسم وه نمو

 . "هللا رها نم

 . 7 يىقخآو سلا معي نف لرقلاب رهت نو ظ
 دام سفت يرد امو ماَحرألا يف ام مَلَعيو ثيم لزتيو ةعاسلا مع ةددع هللا هز

 , ©٤ ريح ميلع هللا هز تومت ضر ياب سفن يرد ام امو ادع بسکت

 ضرألا يف امو تاومسلا يف ام مليو هللا هملعي هودبت وأ م مکر و دص يف ام اوف تز

 )٥(, ريق يش لک نع هللا
 وه لإ ةئالل ئْوجُت نم وكي ام ضْرألا يف امو تاومّسلا يف ام ملي هللا ثآ رت ملآ

 مث اونا ام نیا مهم وه الإ رتخآ الو كلذ نم ید الو مهسداس وه ال سمح الو مھعبار

 . ٩ چ ميل ء يش لك هللا نإ ةا مو !ولمَع امب مهي

 سخا يف قيمع ريثأت وذ امهالك « نينا نيراسم ذخآي بیغلا ثیدح نأ ظحسالیو

 نادجولا زهت يتلأ «بيغلاب لماشلا هللا ملع ةقيقح زاربإ وه نيراسملا دحأ . يرشبلا

 قق نآ هعوري مث نمو «بيغلا هانكتسا نع ناسنإلا رجع ةيحان نم يرشبلا

 . ءيش اهنع بيخي الو ؛ءيش اهيلع ىفخي ال يتلا ةرداقلا ةردقلا مامأ _ هزجعب

 يف ناسنإلا بقاري يذلا ‹بيغلاب لماشلا هللا ملع ةقيفح زاربإ وه يناثلا راسملاو

 ۹-1١ . دعرلا ةر وم (¥) .1 للملا ةروس(1)

 ۳۶ ° نامقل ةر وس (£) ۷ : هط ةروس (۴)

 .۷ . ةلداجلا ةروس () .۲۹ : نارمع لآ ةروس (۵)
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 وهو ء«رسلا نم ىفحخأ وه ام لب «هرسو هرهج ملحی يللاو « هتانکسو هتاکرسح

 نع ناسنإلا ىفختسي ىنأف !هسفنل ىتح ناسنإلا اهب حوبي ال يتلا بلقلا تانوئكم

 نع هلاعفأ یرادیل اجلي یتآو «لاح لک يفو ناکم لک يف هقحالت يتلا هللا ةباقر

 لاقثم تناك ولو ةمايقلا موي اهيلع هيساحي مث «اهعوقو لاح اهملعي يذلا ءهللإ ملع

 !ةرذ

 يف زا تاوَمُسلا يف وا ةرخص يف نتف ولدرغ نح اقف كق هز اھت یب 3
 . ٠ 4ًريبح فيطأ هللا نإ هللا اهب تای ضرَالا

 هري اريخ ةرَذ لاقثم لمعي نمف د مهلامعأ اريل اتاتشأ سانلا ردصي نمو
 . 24 ةر رش ةر لام لمعي نمو

 نم ذبح لاقفم ناك نإو اميه سقت ملظت الق ةماَيملا مول طسَقلا نيرارملا عضتر $
 , ي نییساح انب یف و اھب انیتآ لدرخ
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 ءامسإ ىلإ ريشن نأ نود ةديقعلا لاجم يف ينآرقلا زاجعأإلا نع انثيدح لمكي الو
 تايآلا نم ريشک اهب متخت يتلاو ؛ هللا باتك يف !رهاظ ادورو درت يتلا ىنسحلا هللا
 : يركلا نآرقلا يف

 اوناک ام تور جيس هثامسآ يف ن ودحپ نيذلا | ورو اهب هوعداف ىتسحلا ءامسألا هللو#
 , ( 04 تولع

 )١(. ي. . ىتسحلا ءامْسألا هل اوعدت ام يآ نمحرلا اوعدا وأ هللا اوعذا لق
 . ١ 4. .ىنسحلا ءامسألا هل ره الإ لإ ال هللا س س لل

 نيتمهم يدش يركلا نآرشلا يف اهدورو رشكي يتلا تاضصلاو ءاسسسالا كإ
 . ةيبرتلا لاجم يف ىرخألاو ؛ةوعدلا لاجم يف امهادحإ نيتيسيثر

 ه۸ 7 ٠ ةلرلولا ةروس (۲) , ١3 : ناقل ةروس 1 )
 A : فارعألا ةروس (غ) ٤۷ : ءایسالآ ةروس (۳)
 ۸ : هط ةروس 53 :هأرسإلا ةروس (8)
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 يف ىرعأ ةرم ثيدحلا ىلإ دوعنو «يوعدلا زاجعإلا لاجم نع اته ثدحدنو

 . يويرتلا راجعا لاجم

 لوح شبغ لك ةلازإو «قحلا مهبرب ساتلا فيرعت وه لوألا ةوعدلا فده نإ
 يف داسف وأ « ملعلا يف روصق نم اثشان ناك ءاوس ‹ سائلا سوفن يف ةيهولألا ةيبضق
 ةروطسأ وآ ةفارح ىلإ حونج وأ «ناهذألاب قلاع مهووأ «دساف فرع وأ ءروصتلا

 كللذ ناك دقو . . هيف نيقي ال نظ درجيم يهو اهب نينمؤلا سوفن يف ةقيقدا لقت اهل
 لك يف روصلا نم ةروص يف دوج وم امئاد وهو « ةيبرحلا ةيلهاجلا يف ادوجوم هلك
 ؛ةعيبطلا» هتمس اهلإ تعدتبا يتلا ءةرصاعملا ةيلهاجلا اهنم ىنثتسي ال ءةيلهاج
 «؟مقاولا ملاع يف اهل دوجو ال ةروطسأ درجم وهو ٠ ةيملعلا ةقيقحل-ا ةفص هتطعأو
 ملاع يف اهل دوجو ال ىر ةروطسأ وهو «يتاذلا قلا هتمس اشيش تعدباو

 قاطن يق لحدتال ةريثك رومأب ةطاحإلا نع رصاق وهو ؟لقحلا» تهلأو «عقارلا
 نوكلا رارسآ نم ؟ملعلا# هلهجب ام نأب فرتعت اهتاذ يهو ؟ملعلا» تهلأو «هكاردإ

 عفدت نأ كشوت يتلا تاوهشلاو ىوهلا تهلآ مث !هملعي ام ريشكب رشكأ ةايحلاو

 !هلك هخيرات يف هيلإ لصي مل طوبهلا نم كرد ىلإ ناسنإلا

 !ةيهولألا ةقيقح لهجن اهنأ - ةيلهاج لك ةيلهاحلا يف ربكألا ءاذلا نإ

 اهتحاسم ذحخأت ثيحب « ةقيقحلا هذه ءالجب ىربكلا نآرقلا ةيانع تناك مث نمو

 . .نادجولا يف لماكلا اهريثأتو «سحا يف ةلماكلا اهتيفافشو ‹ سفثلا يف ةلماك

 يف شيغ يأ نأل - !كلذ ريخب ميقتست ال يهو -ضرألا يف ناسنإلا ةايح ميقاتسف

 .لالضلا ىلإ هدوقيو «ناسنإلا نايك يق ةرمدم تالالتصلا ثدحي ةيضقلا هذه

 باتك يف يوبرتلا زاجعإلا نع ثيدحلا دنع ةطقنلا هذه نع ثيدحلا ل صفت فوسو
 . هللا

 يه مهبرب سائلا فيرعت يف ةيسيئرلا لئاسولا ىدحإ نأ ىلإ ريشنف انه اسأ
 ام اريثكو « هيف ادج اريثك اهدورو رركتي يتلا « نآرقلا يف ةدراولا تافصلاو ءامسألا

 ؟قلخا ىع اهتردقل دحالو ءيش لك قلحت اهنإ نورآد اهنع لاق يتلا ةقلانا ةسيبطلا ةروطسأ دصقن ()
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 وإ يميل عيمس هللاور» : ىلاعت هلوقب ةيآلا متختف ةيئآرقلا تايآلل اماتخ نوكت
 ٍءيش لك ىلع ةللاو#» : ىلاعت هلوق وأ رسب فط هللا ۵إ : یلاعت هلوق
 . تافصلاو ءامسألا نم كلذ ريغ ىلإ ريد

 دخ هللا وه لف : ىلاعت هلوقك رشابم ريبعتب امإ تافصلاو ءامسألا ركذ ئجيو
 : یلاعت هلرق وأ « 2 دحأ اوف هل نکی ملو ت دلوی ملو دلی مل د دملا هللا د

 هل يذلا هلا ره ص ميجحرلا نمحرلا ره ةداهشلاو بيلا ملاع وه الإ لإ ال يذلا هللا وه
 مَع هللا احبس رَبَكعمْلا رابجلا ريرعلا نمْيهَملا نمؤملا ماسلا سودا كلمْلا ره لز لإ
 تآومّسلا يف امه حسي ىنسحلا ءامسألا هل وصلا ئاتا نانا هلاوُه ص وكري

 دهاشملا نم دهشم ىلعابيقعت ءيجي امإو . .( ميكحْلا ريزا وهر ٍضرألاو

 ضعب ىلع هتأذ تقوا يف لدي اجو «دهشملا ةعيبط بساني اع ةيورحألا وأ ةيويندلا
 ءالعو لج هللا تامص نم ةفص ىلع ةلالدلل دروي هنآ يأ «دهشملا داربإ نم فدهلا
 . قايسلا يف ىرخأ فادهأ نم نوكي ام بناج ىلإ
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 مهسفن أ مهتمه دق ةقئاطو مكن ةفلاط ىشعي اساعت ةمأ معلا دعب نم مكيلع لزنأ م
 هل هلك مالا إلف عيش نم رمألا نم اذل له ووي هالا نع ىَحلا ريَ هاب وطي
 ول ف انه ام تن ام ءس رمآلا نم ا ناک و ۵ولو كل ودب ال ام مهب یف نوف

 مكر ودص يف ام هللا يلعبيلو مومج اضم ىلإ لعَقْلا مولع بع نيدلا رب مكيويت يف معك
 يقملا موي مكتم ولوت نيدلا | ت2 رردصلا تاب ميلع هللا ۽ مگيولف يف اَ صحار
 ا ا نط هلا نخ قار ارس ام وسخ اعالار املا | ناعمجلا
 . 0يی

 دعب نم ةرسعلا ةعاس يف هوما نيذلا راصنألار نيرجاهملاو ييللا ىلع هللا باث دقل $
 نيد ةندالا ىلع 6ته ٌميحَر فور مهب هلا مهيَلع بات مّ مهتم قیرف بوف غیزي اک ام

 . 1۳ : عیلا ةروس (۴) ۲۲٤ . ةرقبلأ ةروس (1)

 ٤أ ١ صالحا ةروس 47 . ۲۸۴ : ةرقيلا ةروس (۳)
 . ١۵۵ ء4٥ : نارمع لآ ةروس ( ۲٤١ : رشحلا ةروس (۵
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 نم الم أل نآ ؛وُظَو مهسفنأ مهيلع تقاضو تبحر امب ضرألا مهيلع تقاض اذإ ىح اوف
 .(4ًيحرلا بارلا ره هللا نإ اوبوتيل مهيلع بات مف هيل لإ هللا

 . 4مبلَلا زيرعْلا ريدقت كلذ انابسح رمقلار سمشلاو ادكس ليلا لعجو حابصإلا قلاف
f# aîو ع دو ص اے او ټا رپ رر ي س ي رل ص يک ا  

 . ه6 نييساحلا عرسآ وهو مكحلا هل الأ حلا مهالوم هللا نإ اودر مث

 كلما هلو قحا لوق نوكيف نك لوقي موبر قحلاب ضرألاو تاومسلا قلح يذلا وهوإ#
 .) يريبخلا ميكحلا وهو ةداهشلاو بيلا ملاع روصلا يف خفي موي

 هتم يف ماهي نم لدي د اًميكح اميل ناك هلا تإ هلا ءاي نأ الإ ترت امر
 )٥( اميل اباڌع مهل دع نیملاظلاو

 يأ يف ىر تّلْدَعَف اوس كّقَلح يذلا © مركلا كبر رغ ام تاسنإلا اهي اي
 . ٩ كبر ءاش ام ةروص

 . 4نکاح مکحاب هللا سیل ت نیدلاب دحب كبدکی امف
 ae د س هب چ ر ل Fim ےل ي ام 1

 اعموي مهب مهبر نإ 62 رودصلا يف ام لصحو ©2 روبقلا يف ام رغعب اذإ ملعي الفأل

fچر  

 . ي نيبملا قحا ره هللا نأ بوملعيو قحا مهيد هللا مهيفوي دنعريإف

 در امكرواحت عمسي هللاو هللا ىلإ يكتشتو اهجور يف كلداجت يلا لوق هللا عمس دق
 . )٠ ىريص عيمس هللا

 اهترشك عم ۔اهلالخ نم ققحتي يذلا فدهلاو . . ىصعت نأ نم رثكأ ةلتمألاو

 «ههاجت هللا نأ ههجوت ناك ايأ ناسنإلا رعشي ثيحب «رشبلل ضرعت يتلا لاوحألا

 , 4٦ ۔ ماعنألا ةروس (۲) «١1۸ 1۲۷ ۔ ةبوتلآ ةروس ()

 .۷۳ : ماسالا ةروس (£) ٦۲ : ماعنألا ةروس (۳)

 ء۸ ١ راطفالا ةروس (1) . ۳١.۳١ : ناستإللا ةروس ()
 . ۹-١ : تایداعلا ةروس (۸) ,۸ ۷ یا ةروس (۷)

 ١ ةلداجملا ةروس )٠١( ۴۵ : روثلا ةروس (۹)
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- يف ءيش توکي الف «هئامسأ نم مسا وآ هتافص نم ةفصب
 وأ هركف وأ ناسنإلا ةايح

لاعتو هناحبس هللاب اقيثو اطابترا طبترم وهو الإ هرعاشم
 ثیدشا دوأعت فوسو . . ى

لا زاجعإلا نع ثدحتتن نيح ءالج اهديزنل ةطقنلا هذه نع
 . يركلا نآرقلا يف يوبرت

KH #  # 

 ال ةقيقح يرشبلا بلقلا ىلإ دفنت اعيمج ذفاتلا هذه نمو ءاعيمج لثاسولا هذهب

 ال ةيفاص ةديقعو ‹لزلزتي ال انیقي حبصت یتح «خسرتو قثوتتو قمعتتف « هللا الإ هلإ

 . .ءاوتلإ الو ماهوأ الو « ءافخال و اهیف شبغ

 ال ةيضق يف نآرقلا لبق ةلزنملا بتكلا يف ناك اذام  ةينيقي ةروصب فرحت اتسلو

 ةماع نم مهحعبت نمو نيدلا لاجرو ةنهكلا يديأ ىلع فرت نأ لبق «هللا الز هلإ
 هتدابعو «هللا ديحوتل تعد اهلك اهنأ هللا باتك نم -انيقي فرعن انك نإو سالا

 . .فيرش الب هدحو

 ةيضقلا هذه نع ثدحت نآرقلا لبق. باتك نم ام هنإ لوقت ت اهلك نئارقلا نکلو

 لك نم اهب لخدو «لومشلا اذهو « حوضولااذهو «ةعسلا هذهو « قمعلا اذهب

 عيسج نم سفنلا بعوتست ثيحب «سفنلا براسسم لك نمو :ةرطفلا لفادم
 ىلإ ةريخألا هللا ةملك . . نآرقلا لعف امك اهقامعأ قمعأ ىلإ اهيف لغلغتتو ءاهراطقأ

 : نيدلا لمتكاو ةمعنلا اهب تمت يتلا ‹ ةيرشبلا

 . ١ «اديد مالسإلا مُكَل تیضرَو يتمعن مكيَلع تمَمْنأو مند مُكَل تلمح مولا
 ءلمأتلاب ريدج « ليلجلا باتكلا اذه يف زاجعإلا بناوج نم بناج كلذو

 . تأغتل"لاو ءربدتلاو

 ۳ : ةدئالا ةروس (1)
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 يويرتلازاجعالا نم

 وه هنإ هللا باك يف يويرتلا زاجعإلا نع لوقن نأ ةرصتخم ةملك يف عيطتسن
 ءاهخيرات يف ةرم لوأل «ةمأ» ةيبرعلا ةريزحل ا يف ةرحانتملا لئابقلا نم جرحخآ يذلا

 . . سانلل تجرح ةمأ ريح امنإ «ةمأ يآ سيلو

 ةغل ملكتت «ىلاعتو هناحبس هللا الإ هيصحي ال ادمأ لئابقلا هذه تشاع دقل

 تدعابت نإو ةلصتم اضرأ نكستو « ةليبقو ةليبق نيب ام اهتاجهل تفلتحإ نإو ةدحاو
 لثامتتو «ناثوأ ةعضب وأ نثوب ةليبق لك تصثحخا نإو اهدئاقع هباشتثو ءاهڙاجرأ

 بورحلاو تاعازنلا نأل «ةمأ» نوكت ال كلذ عم اهنكلو . .اهديلاقتو اهتاداع
 رم ىلع ةددجسملا بازار او تاراشلا نم اهنع فلختي امو « لئابقلا نيب ةرمحسملا

 براقتت يك سوفنلل ةصرف حيتت الو ءدحوتت الو وفصت بولقلا للعجت ال «مايألا
 . . تاتشلا نم عمجتتو ؛هدنع يقتلتف هيلع يقتلت ماع رمآ ىلع

 ءيش دعبآ اهنكلو « ضحبو لئابقلا ضعب نيب تافلاح انايحأ ثدعحت تناك دقو

 دض لئابقلا ضعب اهب موقت تافلات يه اغإف . ةسناجتم ةدحتم (ةمأ» لكشت نأ نع

 اهيلع ناودعلا يف ركفت الف « ىرحلألا لئابقلا اهبهرتف اهتوق نم ديزتل «رحآلا اهضعب
 ةدمتعم ناودعلاو ةراغإلا ةصرف يه اهل حاتت امنيب ءاهنلك وأ اهثام ىلع ةراغإللا وأ

 ىلع اعم مساقتت لئابق ةلمج وآ ىرحأ ةليبق عم اهفلاحت نم ةدمدسملا اهتوق ىلع
 !. .ءارضلاو ءارسلا يق ءالولا

 ال ماس فدهو ماع رمآ ىلع عمجتلا ىلإ ءيش برقأ لوضفلا فلح ناك ارو

 ءءاقعضلا ةيامحو ةبصتغملا قوقحلا درو ناودعلا عفدل وه امنإو ءناودعلاب هل ةلص

 ول ةيلهاجلا يف فلح ىلإ تيعد : هنع لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نإ ىتح

 ؛لئابقلا» طيح يف لازي ام ناك كلذ عم هنكلو . . تبجأل مالسإلا يف هيلإ تيعد

 .ةدحوم ةلود وآ «ةدحوم ةمأ ةماقإ يق ةبغرلا نم اعبان سيلو

 . . ةزجعملا ققح يذلا وه نآرقلا ناكو



 ؛خيداتلا يف ةرم لوأل ؛تمحتلاف « تدشقاف « تبراقتف «ةرفانحلا بولقلا مج
 نيب فلق ءادعأ معك ذإ مكيلع هللا تم اوركذاو# خیراتلا يف قوبسم ريغ وحن ىلعو

 . ٩ هدر دیت مکمل هناا کت هللا نبي كلذ اهتم مك قنا راثلا نم ةرفح اقش یّلع محک و اناوخإ همد متحصاق مکی

 ؟ةرجعما تققت فک

 . . يخيراتلا عقاولا هب دهشي رمأف «لعفلاب تققحت اهنآ امأو . . ةزجعم اهنأ امأ

 هذه ىلإ اقيرط اهل معزت نأ موي تاذ ۲ةيبرعلا ةيموقلا» ىوعد تلواح دقلو
 دجتال اهنكلو دحوتلاو ممجتلا ىلإ قوتت تناك ةيبرعلا ةمألإ نإ تلاقف ءةدحولا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر صخش يف هتدجو املف ء اهدحوي يذلا ؛دئاقلا ميعزلا»

 . .هقيقحت ىلإ تعراس «ملسو

 ِ . خيراتلا ىلع اذه نم بذكأ ءيش سیلو

 كلذ برح ىلع اهعامتجأ ءيش ىلع عمشجت مل ةموعزملا ۲ةمألا» هذه نإف

 همأهتاو « هتوعد نعو هنع دصلأو هئاذيإو ملسو هيلع هللا ىلص ميركلا لوسرلا

 ! نيطايشلا نم يقلتلاو نون او رحسلاب

 ٍقاح يهل منا قرم لَ مقر ڏر مكي لَ نل ملت لَ اورق نيدلا لاقو >
 . ) ينج هب ما ابذک هللا ىلع یرشفآ د دیدج

 . 0 يًنونجمل لإ ولور ركدلا اوم امل مهراصبأب كنوفلزيل اورفك نيذلا داك نإول
 نع ضي داك تإ یز الرس هللا تعب يلا اذه اوره الز كتودخشي نإ كوأر اذإو)

 , ٣ اهیّلع اتریص نآ الو ادتھلآ

 . .نآرقلا ره ةزجعملا ققح يذلا امنإ

 بولقلا ىشغي ناك يذلا نارلا باذآو ءةدلصلا بولقلا كلت نالأ يذلا وه

 )¥ 1 :ًاس ةروس (۲) . ٠١١ ' نارمع لآ ةروس )١(

 ٤11. ء١ : ناغرفلآ ةروس ۵١ . )٤( . ملقلا ةروس (۳)
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 ةشاآشب نع اهدصتو ءاهيلإ ذاضنلا نم رونلا عنمت يتلا ةرجحتملا ةق بطلاب اهوسكيف

 :مالسإللا

 مل مهتر توشخي نيدلا دلج هنم رعشفت ينام اهباشتم اباتك ثيدحلا نسسحأ لر هللا

 هل امف هللا لي نمو ءاشي نم هب يدهي هللا ىده كلذ هللا ركذ ىلإ مهبوُلكو مهدولج نيل
 , ٩۱ چ داه نم

 جرخأ مث ؛ةمآ يف ةرحادتلا لئابقلا كلت مج يذلا وع بادكلا اذه يق ءيش يأق

 . لاب تومؤتو ركنملا نع نوهنتو فورعملاب تورمأت سال تجرأ اربح مك
# # ¥ 

 .هللا الإ هلإ ال ةيضق يه هيف ىربكلا ةيضقلا نأ دج باتكلا انهض رعتسا اذإ

 يه اهنآ اندجول « دوجولا ىلإ ةمألا هذه اهب هللا جرحآ يتلا ةادآلا انيرعت ولو
 لعفت ضفيكو ؛لوقعلاو بولقلا يف هللا الإ هلإ ال لعفت فيكف !هللا الإ هلإ ال ةيضق

 نم ةكسامتم ةماضتم ةمأ ءانب ىلإ ةياهنلا يف لصت فيكو «كولسلاو نادجولا يف

 لكشي يذلا «ةليبقلإ نايك ريغ نايك يف عمتجت نأ ىبأت « لبق نم ةرفانتم تناك تانبل
 : بابرألا نم ابر هباحصأ سح يف

 °! دشرآ ةيزغ دشرت نإو ‹ تيوغ 0٠ توغ نإ ةيزغ نم الإ انأ لهو
 مقعست ملاذإ «مدلا ةطبار ىلع موقت يتلا «ةليبقلا تيحفت ىلإ تلصو فيك لب

 ةطبار نم اساسآ عبي ال طابر ىلع موقی اکسامتم انایک اھم الدہ یشنٹو قحا یلع
 !؟ساقي ال اہ مدلا ةطبار نم ىوقآ هتاذ تقولا يغ وهو «مدلا

 نمو ناإلا ىلع رقكلا اوبحتسا نإ ءايلوآ مكناوخإو مك ءابآ ار دخت ال اردمآ نيذلا اھیآ ایڈ

 مگجاوزآو مگناوخإو مکؤابأو مک زابآ تاک ت إلف ج هوُملاطلا مه كمآوأَف مکس ملو
 هللا نم ميل بح اهتوضصرت نكاسمو اهداسك نوطخت ةراجتو امومتفرتقا لاومأو مكتريشعو
 . “24 نيقسافلا مولا يدي ال هلو هرْمأب هللا يتأي ىح اوصف هليبس يف داهجو هلوسرو

¥+ # # 

 . ۱١١  ںارمع لآ ةروس (۲) ۲٤ ء۳٣  رمزلا ةروس )١(
 :Sf ؛ ۲۴ ۲ ةيوتلآ ةروس (5) . ةمصلأ س ديردل تیبا (۳)
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 . .مالسإلا ىلإ ةيلهاجلا نم اهتالوحت عبتسنلو «تانبللا نم ةنبل ذحاأنلف

 . . ييلهاج كولسو «يلهاج بلقو « يلهاج ركقب شيعي . . يلهاج ناسنإ اذه
 ؟هتاروصت يفو هسح يف دوج ولا ةياغ ام !؟شيعي ءيش يآل ؟هتامامتها امف

 ةوهش . نجا ةوهش .ةوقلا ةوهش . لالا ةرهش : عون لك نم تاوهشلا نم ةعومجم
 نم ةرطنقملا ريطانقلاو نينبلاو ءاسدلا نم تاوهشلا بح سادلل نيز . . بارشلاو ماعطلا
 ,() اندلا ةايحْلا عاتم كلد ثرحلار ماعنألاو ةمرسملا ليخلاو ةضفلاو بلا

 ي بيو رايا نب ل ع ي

 . " رباقملا مترز ىح د رثاكنلا مكاهلأل

 . ي يندلا ةايحْلا اورق نيذلل نيز

 اهباحصأ سح يف يه يتلا ايندلا ةايحلا هذه يه عاتملا اذهل ةحاتملا ةصرفلاو
 ثيح نم ةنومضم تسيل اهنوك نع الضف .دوعت ال تضقنا اذإ ةدحاو ةصرف

 حنست ةصرف لكف مث نمو . . نكمتلا وأ ةورشلا وأ ةوقلا وأ ةحصلا رارمتسا

 الو لالح الف «حابي نأ يغني عاتملا نم عون لكو توقفت نآ يغبني الف عاتمتسالل
 : حاتلا نع عانتمأ الو مارح

 !یدوع ماق یتم لفحآ مل كدجو ىتفلا ةميش نسم نه ثالث الولف
 درس زا

 دیزت ءاملاب لت اس یتم تیمک ةبرشب تالذاعلا يقيس نهسنمف

 دروستملا-هتهبن -اسضغلا ديسك احم فاضلا ىدان اذإ رکو

 دّمعملا فارسسطلا تحت ةكنهبب  بجعم نجدلاو نجدلا موي ريصقتو

 ةايحلا ىلع صرحي يتلا يه اهنأ ىلع ءاسنلاو برحلاو رمحللا ؟رعاشلا ركذيف

 كلذو ءتولا وأ ضرملاب ايلابم الو ةايحلا ىلع اصيرح ناك ام اهالولو ءاهلجأ نم
 : لاق نأ دعب

 !؟یدلخم تنآ لم ؛تاذللا دهشأ نأو ىغولا رضحأ يمئاللاإ اذهيآ الأ

 ء١۷ ء١  رثاکتلا ةروس (۲) . ٠٤ :نارمع لآ ةروس (
 , فيعلا نب ةغرط وخ () . ۲٠۴ : ةرقبلا ةروس (۴)
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 !تارهشلا هذه نم بعأ اذإ ينعدف «دولخ ال هنأ ماد امف

 ام ءرشبلا نيب مادصلاو عارصلا هنع أشني نأ دبال تاوهشلا هذهل دايقنالا نكلو

 ىلإ ةيلهاجلا يف تاعمتجملا مسقنت انهو . هفطلي وأ كاكتح-الا عنمب ام كانه نكي مل
 ةوقب روسألا هيف ذحؤت «طباوض الو هيف ماظن أال ءربربتم يجه عون : نيعون
 : عارذلا

 ١( طظ سانلا ملظي ال نمو مده  هحالسب هضوح نعدذي مل نمو

 ناسنإ لك عاتمحسأ اهب متي يتلا ةغيرطلا هدمت «نینأوق همکحت «رضحشم» عونو

 سائلا تامامتها تناك نإو . عاطتسم دح یصقأ ىلإ عارصلا ليلقت عم « «هقوقحبا

 تاعمتجلا يف سانلا اهشيعي يتلا تامامتهالا تاذ يه ةيلهاحمل ا تاراضخا كلت يف
 عني يذلا ميظنتلا نإ مث !سانلا نيعأ يف اهنيزي ءالطب تيلط نإو ‹ ةيجمهلا

 ةيرشبلا طيح ىف اسأ «نطولا» وأ «موقلا# دودحب دودحم هللقپ وآ مداصتلا

 !بولغملل ليوو ‹ةدمتعملا ةليسولا يه ةوقلاف عساولا

 فقوسم نع ربما جذومتلا اذه ذخف تاروصتلا يف امآ . . كولسلا يف اذه
 : ةيلهاج لك . .ةيلهاحلا

 تيٿآ ينکلو ؛ ني نم ملعأ ال تج

 تيشمف ًاقيرط يمادق ترصبآ دقلو

 تییبأ وأ اذه تئش تإ ایشام یقباسو

 °! يردأ تسل ؟ يقيرط ترصبأ فیک ؟تشج فیک

 تناك اذامف «نحن اهب ثدحتن يتلا ةغللاب ربعت نآ مثاوسلا نم ةمئاسل حيتأ ول
 !؟تایبألا هذه هتلاق ام ریغ لوقت

 ةديقع نم آشني يذلا يكولسلاو يركفلاو يحورلا لالضلا نع الضف هلك كلذو
 ةايحخلا يهتنتف «ءازشاو باسصماو < ررشنلاو ثعبلاب نمۇت الو «دحأولإ هللاب نمؤتال

 . يمذس يبآ نب ريزا تیبا (۱)
 ٤یضآع وپا ايلي رصاعلا يلهاجلأ رعاشلل تايبألا هذه (۲)
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 تاذ يهو « عاتملاو ةبلغلا يف فادهألا رصحدتو ءايئدلا ةايسحلا ددع اههسج يف

 . تاودآلا تفلتخاو ءروصلا تفلتحلا نإو ؛ناويح ا اهلج نم شيعي يتلا یاماا

 اهيف ةقراغ يه لب . ةلالضلا هذه نم ةيجاث ةرصاعملا ةيلهاحلا نأ دحإ نبسحي الو

شب هفرخ زتو ‹ عقاولا هب فيزت ام تاودألا نم اهيدل ناك نإو «ناذآلا ىلإ
 ت

 حرورلا#و «ةلادعلا#و «ناسنإلا قوقح-#و ءايلعلا ميقلا نع هب ثدحتتو «فراخزلا

 يتلا ةبالحلا ةليمحجلا ميقلا سم ىرحخآ تارشعو . .(ريصملا ريرقت قح#و ؛ةيئاسنإلا

 لكأي يوقلا : : باغلا نوناق عقاولا مكحي اغإ . . عقاولا ملاسع يف اهل ديسصرال

 ةدحاو ةيضق ىلإ رظنيلف اذه نم كش يف ناك نمو . قيرطلا نم هحيزي وأ «فيعضلا
 «ىمظعلا ىوقلا» قوقوو « نيطسلف يف ةبصتغلا ضرألا ةيضق ءرضاحلا اياضق نم

 | ل وكألا فعضتسملا قحا بحاص دص بصتغما مرجملا عم

 نم ادامآ تشاع يتلا «تاذلاب ةيبرملا ةيلهاجلا نع ثيدحلاب انه نوينعم انكلو

 ء هللا الإ هلإ الب تنمآ ىتح « (ةمأ١ نيوكت نم ةزجاع «هللا الإ اهملعي ال نمزلا

 . سائلل تجرح ةمأ ة ريخ اهنم نوکتف

 ال اهب تققح يتلا ةيفيكلاو ءاهيف ثدح يذلا رييغتلا عون ىلع فرعتن نأ ديرن

 ملاع يف الو «مهولا ملاع يف ال « عقاولا ملاع يف جئاتنلا نم تققح ام هللا الإ هلإ

 . ءارهلا يف ةقلطلا تاراعشلا

 ددلحبم داو هجتمو «دحأو دوسيعمو «دحلأو هلإ وهف نذإ . . هللا الإ هلإ ال

 . .تامسلا

 !ءیش لک ریبغتل اذه يفکیو

 اسسا 9 هتود نه نود ام ي رایقلا حاولا هللا مريخ نرفرقشم بابر

 هاي الإ !ودبعت أ رم هلل الإ مکا نإ داّطْلس نم اهب هللا لر ام مک ؤابآو ملأ اهومعیمس

 , ( ينرملعي ال سالا رثكأ نكلو ميقا نيدلا كلذ

 قزمتو سفنلا تتشت يتلا ةددسنملا ةهلآلا نيب نآلا دعب تتشت الف . . هللا الإ هلإ ال

 t4 سوپ روس ( ۱ )
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 ‹ةيبصعلاو ةيسفنلا تابارطضالاو ةريحلاو قلقلا ًأشنيف ءاهعنيئامط دقفتف ءاهتدحو

 . تايلهاجلا اهب جعت يتلأ ةيرحلاو تاردخسملاو رمخلاو

 .() بولقا نمط هللا رك دب الأ هللا رك دب مهبولف نعمطتو اونم نيدلاإ»

 ام : عرشلا وه هعرشو ‹رمألا وه هرمأو « جهنملا وه ههجنمف ف . .هللا الإ هلإ ال

 وهف هعنم امو « حاببملا وه هحايآ امو <« مارحلا وه همر امو « لالا وه هلحآ

 . عونمملا

 . . قحا وه هلوقو

 يذلا يحولا وه نآرقلاو «هلوسر وه ملسو هيلع هللا ىلص دمحم نإ لوقي وهو

 كلذف . ,ًاًرانو ةنجو ءءازجو اباسحو «اروشنو اثعب كانه نإو «هلوسر ىلع هلزنآ

 . . نيقيلا قح وهو «قح هلک

 ؟رومألا نآلأ ريصت فيك «نذإو

 ؟ةيلهاخلا يف تناك فيك . . «ميقلا# ةحفص ىلإ رظننلف

 ؟اهسأر ىلع ناک اذام

 . .ةلييقلا ةعنمو <« ةليبقلأ ىعارمو «ةليبقلا ضرأو . . ةليبقلا فرشو . . ةليبقلا

 نم درفلا هيلع ردقي امو «ءارشلأو حيبلاو ؛ءاسنلاو رمل ا : يدرفلا نايكلل ةبسدلاب مث

 . . عاملا ناول

 ‹«يحعسلا حر سمو ؛ علطتلا لاجيمو «مهلآ ةياغو ءملعلا غلبم يه ايئدلإ ةايلإو

 . . تايأغلاإ ةيأاغو

 . . هللا الإ هلإ ال ىده ىلع ميقلا ةحفص تراص فيك رظندلف نآلاو

 . .طباوضب نكلو . . لازت ام ايندلا ةايحلا لغاوش

 . .ءأرشلاو ميبلأو . . كونبلأو لألاو .« طباوضب نكلو . . لازت ام مدلا ةطبارو

 ۴۸ * دعرلا ةروس (1)



 كلت دودح يف نكلو ةحفصلا يف ادوجوم لاز ام كلذ لك . . عاتلا نم طسقو

 . . حايلاو عونمملاو لالحلاو مأرحلا ددحت يتلا طباوضلا

 يذلإ وه رحخآ رمأ نإ مأ !؟ ةمئاقلا سأر ىلع !؟ةحفصلا يف اهناكم نيأ نكلو

 . .تالوحتلا لك عنص يذلا ءربكألا لوحشلا انه

 . .ءاجرلاو فوخاب هيلإ هج وتلا مث نمو «هللاب نالا مويا ةمئاقلا سآر ىلع

 . .كولسلا ناولأ لكو «بلقلا رعاشم لكب

 باسح نم هيف امو ءرخآلإ مويلاب نايإلا هللاب نايإلا دعب ةمئاقلا سأر ىلعو

 . .رانو ةنجو «ءازجو

 الوسرو ايبن هلم دمحم نالا رخآلا مويلاو هللاب ناهبإلا عم ةمئاقلا سأر ىلعو

 . . ميقتسملا طارصلا ىلإ ايداهو ادشرمو ادئاقو املعمو

 يتلا طباوضلاب دوج وم هنکلو «دوجوم وهف . . كلذ دعب ءيش لک ءيجي مث

 ةيأغ الو ءملعلا غليم وهال هدوجو يف هن م . . رحألا مويلاو هللاب ناإلا اهعنصي

 نكلو ةدمؤلا سفنلا هسرامت -هطباوضب حاتم عاتم وه ام إ «يعسلا ةياغ الو ءمهلا
 ةروطسملا ءايلعلا ميقلاب قلعتي رمأ كلذ ىضتقا اذإ رسي يف هلع ىلختتو «هب قلعتت ال
 يه هللا ةملك نوكتل داهجلا . هللا ليبس يف داهجلا اهسأر ىلعو « ةحفصلا سأر يق
 . .ايلعلا

 ! رييغتلا مظعأ ام

 . .رخآ رمأ مث

 رعاشلا اهنع لاق يتلا « يناسنإلا دوجولا ةياغ لوح ماهوأ الو موسيلا شبغ ال
 ءةايحلا ةيشبعب روعشلا ىلإ ةيردآاللا اهب يضفت يتلاو !يردأ تسل رصاعملا يلهاجلا
 ! ةا يف ةدوجوملا ؟ميقلا لك ةيثبع مث نمو

 ةباجإ كلمو اهرحآ ىلإ اهلوأ نم ؛ةلحرلا ليلد# ةنمؤملا سفنلا كلت موسيلا
 ةباجإ بلطت  يعو ريخب وأ يعوب- حلت أتفت ام يتلا ةرطفلا ةلئسأل ةددحم ةحضاو
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 كعب بهت نيأ ىلإ ؟اتغج نیأ نم ؟فیکو hills ؟نیآ یلإو ؟نیآ نم : ةد ایم

 ؟ شيعن (جهنم يآب) فيك ؟شيعن (ةياغ يأل) اذال ؟توملا

 . .ةلحرلا للبلد يوحي نآرقلا

 .هريغ قلا الو ؛ءيش لك قلخي يذلا قلاخلا وه . . هللا دنع نم ؟ نيآ نم

 مث . .ايندلا ةايحلا يف هاغلمع ام ىلع انيساحيل «ىرخأ ةرم هللا ىلإ ؟نيآ ىلإ
 . . رانلا وأ ةنحلا يف دول

 هدبعنو ءهتينادحوب داقتعالاب هدبعن . . ةدابعلا عاونآ ىتشب . . هللا دبعتل ؟اذامل

 . .لزنآ ام عابتاب هدیعنو « هتعیرش میکحتب هدیعنو « رئاعشلاب

 إيصفت نم نايبلا عا ونآ ىتشب ةنسلاإو باتكلا يف نوبل ا « هللا جهنم عايتاب ؟فيك

 . .لامجإ وأ

 : لطابلاب ةقولخم يه الو ؛ ةايحلا يف ةيثبع الف مث نمو

 ١(. يت وعجرت ال انبلإ مكئأو بع مكافح املأ محق
 اورق نیل لیوق اورم نيدلا ظ لڏ الطب اهني امو ضرألاو ءامسلا اتقلخ امو

 , ۴  رانلا نس

 . .ءازحلا ةياهنلا يف اهيلع بترتي «ءالتبا ةرتف ايندلا ةايحلاو

 : ضرألا عاتم يه ءالتبالا ةدامو
 ا ب ق و و و ق وار " و ي را ا وت

 . ) المع نسحأ مهيأ مهولبنل اهل ةنيز صرألا ىلع ام انلعج اإل
 هيلإ ليم ةيرشبلا سفغنلا يفو «عاتلا نم ناولأب ةنيزم ضرألا نأ ةيضقلا ةصالخو

 : ةرطقلا يف زوكرم

 ةضفلاو بهذلا نم ةرطقمْلا ريطاتقلاو نيبلاو ءاسنلا نم تارهشلا بح سائل نيز

 . 5 ييتألا ةايحْلا عام كلذ ثرحْلاَو ماَعنَألاو موسما ليْحْلاو

 ۲۷ * سیہ ةروس (۲) . 1١١ . نونمولا ةروس ()

 . ٠٤ .ںارمع لآ ةروس (4) .۷ : فهكلإ ةروس (۳)



 : عاتملا مرحي مل رمألا بحلاص قلاخلا هللاو

 يف اوتمآ نيدلل يه لق قزرلا نم تاَّبّيطلاو هدا جرح يلا هللا ةنيز مرح نم لفل
 . ٠  ةمايقْلا موي ةصلاخ ايندلا ةايحلا

 داق هللا دودح كلت : ةرم اهنع لاقو ««هللا دودح» اهامس طباوض هل عضو هنكلو
 .* .") اهو دتعت الف هللا دودح كتل ةرمو . () ي اًهوب رق

 بيجتسي ىدم يأ ىلإ : رمألا اذه يف وه -رابتخالا ىلع ءالتبالا ناك مث نمو
 ؟اهزواجتي مأ هللا اهضرف يتلا دودحلا دنع فقي له ؟عاتملا ةيغرل ناستإلا

 :دودحلا كلت هاجت ناسنإلا كولس عم اقفتم نيتلاحلا يف ءارحلا ناك مث

 فاح نم امآو ©2 ىرأملا يه ميحجلا ف یھ الا ةاحلا رار بو ی نم ماف
 . ١ ىّوأمْلا يه ةنجلا إف ى2 ىوهلا نع سفنلا ىهنو هنر ماقم

 ! . .ةايلإ ةصق يه كتو

 . .ةايلإ قلاخو ناسنإلا ىلاخ اهددح امك يناسنإلا دوج ولآ ةياغ يه كلتو
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 . .درفلا ناسنإلا دنع رمألا فقي الو

 اهريغ نع اهب زيمتت «ةنيعم صارخ تاذ هللا الإ هلإ ال اهعلكش يتلا تانبللا كلتف
 . تانبللا نم

 !ماحتلالا ىلإ يدؤي يذلا بذاجتلا  سيطنغملا ةرهاظ هبشت يتلا ۔اهصاوخ نمو

 نآ يف نيتعزن تاذ ةيرشسبلا سفنلاف . ةرطفلا يف دوج وس هلصأ يف بذاجتلاو
 فدهت ةيناثلاو تاذلا قيقحت ىلإ فدهت ىلوألا . ةيعامج ةعزنو ةيدرف ةعزن : دحأو
 ماحتلالا دح ىلإ لصتال ةيلهاحللا يف اهنكلو 2 ريرحآلاب عامتجالا ىلإ
 همجح نم ربكأ اجايس هسفن لوح عنصي ةيلهاجلا يف ناسنإلا نأل . .يقيقحلا

 . ¥1۸ : ةرقبلأ ةروس (۲) ٣۲ .فارعألا ةروس (1)
 . ١۳۷£ ` تاعرانلا ةروس )٤( . ۲۲۹ . ةرقبلا ةروس (۴)

 ؛ةيئاسنإلا سفالا يه تاسارد» اتك تضش نإ رظأ )١(
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 بارتقالاب حمسي دق يجراخلا جايسلا اذهف «تادحولا تبذاجت امهمف « يقيقحلا
 ءايريك اهنع بهذو «هلل تعضاوت يتلا « ةنمؤملا سوغفنلا يف امأ !ماحتلالا عني هنكلو
 مث نمو «هتاذ لوح درفلا هميقي يذلا يمهولا جايسلا كلذ دجوي الض «تاذلا
 عئارلا ماحتلالا كلذ محعلتف -هلوسرلو هلل بحل ا اهلك اهبذجي يتلا - بولقلا برتقت
 ملو« هلع هللا لوسر ءابر يذلا ديرفلا ليحلا كلذ يف هنم ةعئار جذاغ اندهش يذلا

 يف ةرم لوأل «ةمألإ» كلت أشنأ يذلا وه وهو . نيملسملا لايجأ نم ليج هنم لخي
 الو ةغل الو نول اهنيب عمجي ال اسانجأو ابوعش لمش ىتح عستا مث ءاهخيرات

 . .هللا الإ هلإ ال اهنيب عمجت نكلو . . ةبيرق حلاصم

 يف ةدشارلا ةفالخلا ميقي يذلا «حلاصلا ناسنأإلا» هللا الإ هلإ ال ىشلت اذكهو
 : ةعامجو ادرف ضرألا

 . ١ ةفيلح ضرألا يف لعاج يّنإ ةكئالمْلل كبر لاق ذإو

 الإ ضرألا هقرعت مل زيمتم ءيش وه امنإو «ناسنإ يأ وه سيل دشارلا ناسنإلاو
 ۔ هلكلو ءب دمحم ىلإ مدآ ندل نم لسرلاو ءايبنألا هشب يذلا ناهإلا طخ ىلع

 يتلا هلت دمحم ةمآ يف هغلب امك ىلعألا هتمس غلبي مل ىلاعتو هناحبس هللا ةداهشب

 . 04سال تجرح ةا رْيحْ» اهنوكب اهقلاخ اهن دهش
 يف نوكت «هللا باتك يف ةتوشبم يهف دشارلا ناسنإللا كلذ تاضصاوم امأ

 نم جهنم يآ -هلماکتو هلومش يف -هقرعي مل الماکتم الماش اجهنم اهعومجم

 ءاشنإ ىلإ .ةسحارص صنت امك -فدهت يتلاو « ضرألا اهب جعت يتلا جهانملا

 نيب- ضرألا عقأو يف -ناخشو . حلالا ناسنإللا» سيلو « «حلاصلا نطاوملا»
 نطاوم نييناشيشلا لقي يذلا يسورلاف . . «حلاصلا ناسنإلا#و «حلاصلا نطاوملا»

 مهرايدو مهضرأ بصتغيو نيملسملا لتقي يذلإ يدوهيلاو !هموق فرع يف حلاص
 مرحيو ريمشك يلاهآ لتقي يذلا يدنهلاو !هموق فرع يف حلاص نطاوم مهتماركو

 مهسأبأ امو !هموق قرع يف حلاص نطاوم مهسفنأل مهريصم اوررقي نأ مهيلع

 !حلاصلا ناستإلا ةفص نع الضف ةيناسنإلا ةفص نع مهدعبأ امو اعيمج
*# # HY 
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 ةمأ ريخ جرخأ يذلا كلذ «ميركلا نآرقلا يف يوبرتلا زاجعإلا ىلإ اند اذإو

 ثیح نمو ء«رخأز وهف هتدرو ثیح نم «رحاز رحب مامآ نحنف « سانلل تجر حآ
 . قامعأ نم هيلع لمدشي ام كرهب هيلإ ترظن

 ءهللاب نالا يه - لبق نم انرشأ امك  ينابرلا جهنملا اذه يف ىربكلا ةزيكرلا نإ

 «ةيريخلا ققحت ىدم نوكي سفتلا يف امهخوسر ردق ىلعو . . رخآلا مويلاب نايإلاو
 : ,ناسنإلا يف حالصلا ققحتو

 هذه ثب درجم يف رصحني ال نآرقلا يف يوبرتلا زاجعإلا نإف كلذ انكردأ اذإف

 اهتشاشب طلاخت ىتح «ءاهتيبشتو اهخيسرتو اهقيمعت يف اغإو ‹سوفنلا يف ةديقعلا

 .اهنع لصفني ال اهنم !ءزج حبصتف بولقلا
 امهنع انثدحت ناذللا يوعدلا زاجعإلاو « ينايبلا زاجعإلا انرضحي نأ دبال انهو

 ةادأ هتاذ تقولا يف هتكلو «هتاذب مقاق زاجسعإ هتاذ يف وه امهم لك . . لبق نم

 !رخآ زاجعإل
 ةديقعلا تلعج ءةوعدلا ةريسم يف ىمظع ةادأ .انيب امك - ينايبلا زاجعإلا ناك

 عونتبو ءذاحألا نايبلاب ءاهقامعأ ىلإ لصتو ؛ءاهذفانم لك نم سفئلا ىلإ ذضنت
 «لئلاو ءةصقلاو ءرشابملا نايبلا لمشت ةفلتخم بيلاسأ مادختسابو «ضرعلا

 . . نايبلا بيلاسأ نم اهریغو

 يذلا «يوبرتلا زاجعإلل ةادأ اعم يوعدلا زاجعإلاو ينايبلا زاجعإلا ناك مث

 «ناسنإلا سفن يف رخألا مويلاب نايإللاو هللاب نايإلا قيمت ىلع اًساسأ زكتري
 : هفصو يف هللا لاق يذلا دشارلا ناسنإلا ىلإ الوصو

 قرسُفْلاو رقُكلا مكيلإ هرو مكبولف يف تيرو اإلا مكيلإ بْمَح هللا كلو . .»
 .() يةردشارلا مه كعلوأ نايصعلاو

 اونرحت الر اوُفاْحَت الآ ةكنالّملا مهيلع لرت اوماقمسا مت هللا ابر اولاق نيدلا ةر

 ٩. دودو مك يلا جلاب اررشنأو
#H# #  #¥ 

 )١( تارجحخلأ ةروس ١ ۷. ) )۲تلصق ةروس : ١ .
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 . . رخازلا رحبلا نم ةفرغ فرتخن نأ انه لواجسلو
 يف ىمظعلا ةادألا هنأ ىلع رخآلا مويلاو هللاب نالا قيمعت ىلإ لبق نس انرشأ

 ءدوجولا يف ناسنإلا ةلحر داعبأ ديدحت ىلإ كلذك لبق نم انرشأو . ينابرلا جهنملا

 ةلثسأل ةددحم ةحضاو تاباجإ نم ديدحتلا اذه همدقي امو «داعملا ىلإ ةاشنلا ذنم

 ؟اذاملو ؟نيأ ىلإو ؟نيأ نم : يعو رسيخبو يعوب سفنلا ىلع حلت يتلا ةرطفلا
 عونو ءاهفادهأو ةلحرلا داعبأل ناسنإلا دنع ةيۋرلا حوضو يف كلذ رثأو . . ؟فيكو

 فاأدهألا هذه عم مغانتلا ىلإ هرعدي ام ءاهيف هل يرجي يذلا (رابتحالا) ءالعبالا
 ءةريسملا ءانثأ يف ةئينأامطلا ىلإ هتاذ تقولا يف هب يدؤيو ءاهيلع جورخلا مدعو
 ىّفري امنا هنأبو ٠ ؟«ريحخ هلك نمؤملا رمأ» نأب هنم انايإ اهبعاصم ىلع ربصلاو

 . ١ & باًسح ريقب مهرجأ تورباصلا

 ةبغرلا نيب ةنمؤملا سفنلا يف ينابرلا جهلا هثشني يذلا نزاوتلا ىلإ انه ريشنو
 ءاشنإ ىف نزاوسلا كلذ رثأو «ةعامحل او درفلا نيبو ءةرحألاو ايندلا نيبو «ديقلاو

 .(حلاصلا ناسنتلا#

 . اهطيضي هنكلو ةيرطفلا تابغرلا تبكي ال مالسإلاف ‹ديقلاو ةبغرلا نيب امأف
 يف -هداعو «يرطفلا عف ذادلأ راذقتسأ وه تبكلاف . طبضلاو ثبكلآ نيب ىلثاه قرغو

 عتادلابفارععا وه طبضل امني هيلع لمي نأ ناسنالا قيليال سند هتاذ
 ردقلا يف مكحشتلا عم ء هتاذ يف اضيظن يرطفلا

 .اهب بيجتسي يتلا ةقيرطلاو
 . .ةيويلإ ةقاطلل ةرمدم « باصعألل ةدسفم ء«رعاشملل ةدسفم ةيلمع تيكلا

 ۽ لمحتلا ىلع ةردقو ‹ةيصخشلا يف ةوق ناسنإلا بسكت ةيحص ةيلمع طبضلاو

 . . فادهألا يف ةعفرو

 يف اونمآ يدلل يه ل قررلا نم تاَبَيطلار هدابعل جرخآ يلا للا ةي مرح نم لف
 . (" يةمايقلا موي ةصلاخ ايندا ةايحْلا

 ادو ءهل !ريخ ناکف رکش ءارس هتناصأ اذ ؛ریحش هرمآ لک نمؤملل يبجع» مالسلاو ةالصلا هيلع لوي (1)

 . هل اري ناکف رص ءارض هتپاصآ
 . ۳٣ * فارعألا ةروس (۳) . ٠١ . رمزلا ةروس (1)



 : لوانتلا يف فارسإ ال هتاذ تقولا يف نكلو
 لو کچ ړل 2 26 عج ي يو ب يا

 ١ (نيفرسملا بحبي ال هنإ اوفرست الو اوبرشاو اولکو#

 ىلإ ناسنإلاب يدؤت ةبغرلا الف .ديقلآو ةبغرلا نيب ناسنإلا نزاوخي اذكهو

 نم امهالكو نايغطلا ىلإ وأ لهرتلا ىلإ اهب يدؤيو ةيصخشلا دسفي يذلا فارسإلا

 ةيسفنلا تابارطضالا ىلإ يدؤي يذلا ةتبلا عانتمالا ىلإ يدؤي ديقلا الو .ضارمألا

 . ضاأرمألا نم اهريغو قلقلاو ةيبصعلاو

 : بولطم كلذك نزإوتلاف ةرحآلاو ايندلإ نيب امو

 . ( ادلا نم كبيصت ست الو ةرخآلا رادلا هللا كاتا ميف معباوإ

 .مالسإلا يف ةينابهر ال

 اهتيقرتو ضرألا ةرامع يف ناسنإلا رودل لليطعتو «ةايحلا ةعفدل ليطعت ةينابهرلا

 يف ةفالخلأ رود هب يدؤيل ناسلحال هللا هحمنم يذلا ؟ريخستلا» قيقحتو « اهليمجتو

 : ضرألإ

 . " ينم اعيمج ضرألا يف امو تاومّسلا يف ام مك رخسرإ»

 مهسوفن لتعت اإ ءاهيلع نوميقتسي ال اهباحصأ نوك نع الضف كلذو

 : نودي و

 تاق هعاعر نح امور امف هللا ناور ءا 9إ موبلع ها م موعدا ةا
 . 6 يتوقساف مهن ريكو مهرجأ مهنم اونمآ نيدّلا

 ةمخيض ةلتف ةرخ لأ نايسنو يضرألا عاتملا يف قارغتسالا نإف «هتاذ تقولا يقو
 ال هنأل «راوبلا ىلإ رمألا هب ىهعنيف ءاهاوه ىلع هسفن كرت اذإ ناسنإلا اهل ضرعتي

 ءايندلا يف هكلهي اج هزواجتي اغإو ءنومأم ا دحل ا دنع هتاوهشو هتابغر عابشإ يف فقي
 ! رانلا وه ةرخآلإ يف هبيصن لعجيو

 )١( :فأرعألا ةروس ۳١ )( صصقلا ةروس ۷۷.
 )۳( ةا ةروس ١۳. ) )5ديد ةروس : ۲۷ .
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 هيف مزتلا نكلو « حاتملا عاتلا نم كسفب مرح ال : ناسنوال لوقي ينابرلا جهنملاو

 اهنآ ريب! فيطللا ملعي ادودح هل هللا لعج ءيش لكف ءهللا اهددح يتلا دودحلاب

 ىتح فارسإلا مدع ىلإ اعدو ثئابلا مرحو تابيطلا حابأف «رشلا عنمتو ريخلا ققعت
 ء رخألا مويلا ىلع اديدش ازيكرت ينابرلا جهنملا زكري «هتاذ تقولا يفو . . حابملا يف

 مويلا ىركذ نأ ملعي ريب ا فيطللا نأل ءءازجو باسحو «روشنو ثعب نم هيف امو
 فوقولاو «هتابغرو هتارهش طبض ىلع ناسنإلا دعاست يتلا ىربكلا ةادألا يه رحآلا

 سح- يف ةيضقلا نأل ؛ هللا هحابأ يذلا ردقلاو ءهللا هلحأ يذلا لالحلا دنع اهب

 لبق ال باذع ةرخآلا يف اهلباقيو «تاوهشلا ءارو قايسنإلا نيب ةنزاوم حبصت نمؤلل

 اهيف تانج ةرخلا يف اهلباقيو « عاتملا نم حابملا ردقلاب ةعانقلاو « هلامتحاب ناسنإلل

 نشمطتو ۰« یضریو علقیف .رشب بلق ىلع رطح الو تعمس ذأ الو تآر نیع ال ام
 . ءاقترالاو ةراهطلاو ةعفرلاب روعشلا نع الضف « نامر اب رعشي الو «هسفن

 ريح اول مهل مموج تّ املك ارات مويلمُ فس اا اورق نیدلا
 مهلخ دنس تاحلاصلا اولمعو ارمآ نيذلاو 2 اًميكح اريرَع هاك هللا هز بادَعْلا اوقوذیل

 اط ماحد ةر جارزا هيف مدنا میم نیدلاخ اهنا ای نہ ير تاج
 . ) هالیلظ

 . . ينابرلا حهنملا تامس لمجأ نمو زربأ نم وهف «ةعامحجلإو درفلا نيب نزا وتلا امأو

 فرطلا لتخيف نازيلا يفرط دحأ ىلإ حنت تيدحلاو دقلا يف اهلك تايلهاجل ا نإ

 ذحأي هلعجي ام «تايرحلا» نمو «قوقحلا» نم هيطعتو ءدرفلا ريبكت ىلإ حدجت . .رخآلا
 هتاذ درفلا دسفي مث «هطباور لحنتو لباقلا يف عمتجلا لتخيف « هل يغبلي ام ربكأ امجح
 لاثم ڑربأو . .ةداحلا ىلإ هدرب وأ ؛ةعدري اعمتجم دجي الف ؛دحلا نع دئازلا ليلدعلاي

 نلاعتو ءاهقالخأ تلحنا يتلا «ةرصاعملا ةيلهاجلا يف ؟ةيلاربيللا» تاعمتجلا كلذ ىلع

 «درف لكل ةحونملا ٤ةيصخشلا ةيرمحلا# ةجعحيب ءةداشو ةيوس ةشحاقلاب اهيف سانلا

 مثو - رمألا يف لخدتي نأ عمتجلا ىلع مرحيو ‹هتاوهش هيلع هيلع ام اهب عنصی

 وه عمتجملا نأ ةجحعب هسافنأ متكتو درفلا قحستف عمتجلا ىلع زكر ت ىرخآ تاياهاج

 . . هطبارتو هكسامت ىلع ةظفاحملاو عمتجملا ةمدحخ يه درفلا ةمهمو «لصألا
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 ءاوس «روصلا نم ةروصب سانلا ىلع اهيف عقاو ملظلاو « ةحبناج نيترظنلا اتلك
 . .درفلا قحسي يذلا عمتجملا نايغطب وأ « عمتجملا تدفي يذلا درغلا نايغطب

 . . كلذك سيل مالسإلاو

 ال وقعم الاجم هل ققحتو «هتمارک هل ققحت «تانامضو اًقوقح درفلا يطعي هنإ
 ىلإ ىدؤت الو ‹«هریغ يذؤت ال يتلا دودحلا يف ؛ءاشي امك طشني نأ عيطتسيف «هطاشنل
 راتشمیو « هبسانپ يذلا لمعلا راتخيو « ةبساني يذلا ميلععلا راتخميف « خسفتلاو لالحمنالا

 هريغ ىلعاررض عقوت ال يتلا دودحلا يف هبسانت يتلا تاقالعلاو ءهبسانت يتلا ةجوزلا
 لكأ وأ ةقرسلا وأ بصغلاب كلمتلا هل حابي الف .ةرارصض الو ررض ال ةدعاق بسح-

 . نيرخآلاب ررضلا عقوي هلك اذه نأل راكتحالا الو ابرلا الو « لطابلاب سانلا لاومأ
 الو ةميمنلا الو ةبيغلا هل حاي الو ءاهيلإ يضفت يتلا اهتامدقم الو ةشحافلا هل حابب الو

 يطعي «هتاذ تقولا يفو . . مهتايص وصح ماحتقا وأ سانلا تاروع عبتت الو سسجىتلا

 ىلع ايفيلكت ابجاو هلعجي لب «ركنملا نع يهنلاو فورسعملاب رمألا» قح عمتجلا
 . عومجلا ءاذيإ يف اوببستي الو <« مهدودح نع دارفألا جرخي ال يكل «عمتجللا
 داهحخاو  ملاظملا ةلازإو ‹ ىرقتلاو ريلا ىلع نواعتلاو ‹ لفاكتلا عمتجلا ىلع بج ويو

 . عمتجملا اهب موقي ةيعامج لامعأ اهلكو . .ايلعلا يه هللا ةملك نوكتل

 : ةعئارلا ةروصلا هذه يف عمتجملاو درفلا نيب ةقالعلا ةعيبط هل لوسرلا فصيو

 ناكف ةنيفس يف اومهتسا موق لثمك اهيف عقاولاو هللا دودح يف مئاقلا لثم#
 نم ىلع نوري اوقتسا اذ اهلفسأ يف نيذلا ناكف ءاهلفسأ مهضعبو اهالعأ مهضعب
 امو مهوكرت ولف !انقوف نم ذؤن ملو اقرح انناکم يف انقرح انأ ول !ولاقف مهقوف
 ٩١ «ًئيمج اوجنو اوجن مهيديآ ىلع ارذخآ نإو ءاعیمج اوکله اودارآ

 ةطاسبلا يف ةياغ ةقيرطب ةعامجلاو درفلا نيب نزاوتلا اذه ىلإ لصي مالسإلاو
 ةقالع عمتجملاو درفلا نيب ةقالعلا دعي ال ءادسبا وهف . .كلذك عادبإلا يف ةياغو
 ىلع زكتريامو درغلا ىلع زكتري ام اهنم ءاوس تايلهاحلا اهدعت امك داضتو عارص

 ىلإ ىعسي يذلا ديقلا وه عمتجملا ىرتو «ساسألا وه درفلا ىرت ىلوألاف . عمتجلا
 عمتجملا عن يتلا تانامضلاب درفلا طيحت مئ نمو «هتبكو هقنخو درفلا ىلع قييضتلا
 هقسف مادام ءقسف ول یتح وآ ‹ دلا ول یتح ءهنأش يف لحدتلا نم ةقاطلا ردق

 يراخبلا هجر ()
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 ناودعللادبآ صبرتلا وه درفلاو « ساسألا وه عمتجملا ىرت ةيناثلاو !؟اينوناق»
 ( تایوقعلاب هددهتو ‹ دویقلا هلوح مضت لظنف ؛هتعاط ىلع جورخلاو ۽« هيل

 . ةرطفلا نيد مالسإلاو

 ةعزنو ةيدرف ةعزن : نيتليصأ نيتعزن ىلع لمتشت -افنآ انرشأ امك -ةرطفلاو
 عامتجالا ىلإ ىعست ىرخألاو تاذلا تايثإ ىلإ ىعست امهادحإ « ةيعامج
 ةرطفلا يف نوكت امك « لصألا يف اهنيب ءادسعال ةيرطفلا تاعزتنلاو . نيرسخآلأب
 ثدحيف «يوسلا مضولا نع صقنت وأ اهتعرج ديزت نيح للحل ا اشني امنإ «ةيوسلا
 لك الاط حیحصلا هعضو يف نوكي مسجلاف . مسا تازآرفإ لثمك اهلشم « ضر

 هفئاظر ضعب لتخت نیح ضر هنکلو « ةيوس ةروصب ةيعيبطلا هتفيظوب مرقي هيف زاهج
 نم زاهج لك الاط حيحصلا اهعصضو يف يه كلذك سفنلاو . ةدايزلا وأ صقنلاب
 ضعب لتخت نيح ضرق اهنكلو ءةيعيبطلا هتروص يف يرطفلا هلمعب مرقي اهتزهجأ
 «مزاللا نم رثكأ ةيدرفلا ةعزنلا طشنت سانلا ضحب دنعو . ةدايزلا وأ صقنلاب اهفثاظو
 ةعزنلا طشنت وأ « نيرحآلا قوقح ىلع ناودعلا ىلإ الايمو ءاينانآ صخشلا حبصيف

 ٠ .هل نايك ال ةعمإ ريصيو «هتيصخبش مهبنتو « عنخيف «مزاللا نم رثكأ ةيعامجلا

 حبصيف ء«يوسلا يرطقلا اهحضو يف سفنلا نوكت نأ ىلإ فدسهي مالسأإلاو
 نيح للخلا حالع ىلإ ىعسي امك ءهللا هقلخ امك ؟ 4 موقت نسحأ يف  ناسنإلا
 تدعو . .دشرلا ىلإ اهب عفدتو 1 سفنلا ىلإ نزارتلا ديعت يتلا هتاهيجوتب ۽« ثدي

 لفاكتلا هلحم لحيو عاطتسم دح ىندأ ىلإ عارصلا لقيو « ممثجملاو درفلا نزاوتي

 : باحتلاو طبارتلاو نواعتلاو
 هل یعادت وضع هنم یکتشا اذإ دسجلا لثمک مهمحارتو مهداوت يف نینمؤملا لثم

 ° «رهسلاو ىمهلاب دسعإلا رئاس
 درفلا نيبو «ةرحآلاو ايندلا نيبو ءديقلاو ةبغرلا نيب :نزأوتلا نم ناولألا هذهبو

 . . ضرألا هب رمعت يذلا ؛حلاصلا ناسنأإلا» مالسإلا ىشني « عمتجملاو
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 ةاراقعم طوطمس» لصف «ةياستإلا سشلا يف تاسارد# بانك ين ةطقتلا لم نع يا مش نإ ر
 . ؟ةيمالسإلا ةيبرتلا حهنم# باتك يف ناونعلا سفن الصف كلذكو ء؛ةيناسنإلا سفنلا يف

 هيلع قفحم (۳) . ٤ + نیلا (۳)



 . . رخأزلا رحبلا نم ىرخأ ةفرغ فرتغخن نآلا ملهو

 ؟حلاصلا ناسنإلا تافصاوم ام

 وأ ةريصق روسلا نم ةروس ولخت داكتال . . باتكلا فيعاضت يف ةئوشبم اهنإ

 سی «حلاصلا ناسنولل _ تافص ةعومجم وأ _ ةفص ىلإ ةراشإ نم ةليوط وأ ةطسوتم

 . .هونوكي كأ نم سالا

 . . ىنآرقلا ةيبرتلا جهنم يف (بيهرتلاو بيغرتلا» رود يجي انهو

 : هلع هللا لوسر ىلع تلزن ةروس لوأ ذح

 ق ن ي غ r ج 2er ي # 2

 ج مركألا كبرر رفا 2 قع نم نفاسنإلا قل ىد ىل يذلا كبر مساب ارقا

 نإ تیارآ د یلص اذ ادع ید یھی يذلا تیرا ے) ٰیجرلا تبر یل د ت ٰیتغتسا
 یری هللا ناب معي ملا ص ٰیٰلوتو بدک نإ تیآرآ ں» یوقتئاب رمآ وا ں» یدھٰلا یلع ںاک

 , ١ 4. . ةطاخ ةبذاك ةيصان ه) ةيصانلا اعفسنل هسي مل ل الك

 نع ينغ هنأ مهوتي هنأل ىغطي هنإ : هتافص ضعبب فرحنا ناسنإلا فصوي انهف
 «ىلوتيو بذكي ريحخألا يقو < هبرل ةدابعلاو ةالصلا نع ادبع ىهني حوريو «هللإ

 باذعلاب هرذنیو « هنایغط يف جلف هنع لفغ ام وهو هبر ىلإ عجار هنأب هرکذی نآرقلاو

 ‹«لصم دباع وهف هتافص ضعبب حلاصلا ناسئإلا فصوي امك .ةرخآلا يف ميلألا

 . . تاظعلا ثدحتو .تافصلا لباقتتف . . ىوقتلاب رمآ «هبر ىلإ دتهم وهو

 نآرقلا لوزن ىلاوت دقف « هك هللا لوسر ىلع تلزن ةروس لوأ هذه تناك اذإف

 . . تاراشإ وأ ةراشإ ةروس لك يفو « ليزنتلا مت ىتح

 . ,ديزملاو ديزملاو ديزملا دبع هللا باتك ىلإ عج راو ؛ جذامنلا ضعب دخ

 .كلذك ةلسلآ ييغو (1)

 .١١ہ ١ قلملإا ةروس (۲)
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 امالس اولاق ةرهاجلا مهبطاخ اذإو انوه صرألا ىلع توشمي نيدلا نمحرلا دابعوإ

 منهج باذع اع فرصا اتر تروق نیدلآر تص امایقر ادجس مهتر نویی نیدلاو د

 ملو اوف رسی مل اوقفت اذإ ںیدلاو د اماقمو ارسم تءاس اھ ںھ امار اک اھا
 يلا سلا ولقي الر رخآ اهأإ هللا عم توعد ال نيدلار و امآوق كلذ نیب ناكر ورش

 ةمايقلا مري باذعلا هل فعاضي ع امان قلي كلذ لعفي نمو تونزي الو قحاب الإ إ هللا مرح

 بين لا د كقراق لاس ال لمر او با نإ هه م یف ر

 و ابات هللا یز إ بوعي هلإأ احلام لمع باق نمو ©9 امیج اروم للا تاکو تاقتسح

 مآ مهبر تايآب اورد اإ ا | نیدلار د مارک اورم رغللاب اورم اذإو روؤلا تردهشي ال نيدلار

 نبأ ةر اردو اجاوزأ نم ات به اتر تولوق نیذلاو تص نعوم اھ اور
 ولر ةع اه رق رر مب ةر ةر تقرأ عه اإلا جاو
 . 04 امَقمَو رقم تنسخ ا اهیف نیدلاخ

 : رخآلإ بناحلا ىلع ذخو

 لع 9 ميلا دعم ريخلل عام ©0 میمن ءاشم زامع 6 نیه فالح لک مط الرا
 هه رأل ریطاّسأ لاف تاب بلع یت اذ مد یدو لام ا اک نآ « مینر كلذ هع

 ١(.  مرطّرخْلا ىلع همسفس
 : تاهيجوتلا هذه خو

 و امهدحأ كلا كدنع نقيب اإ اناسجحإ نيدلاولابو هايإ الإ اودبعت الآ كير يضقر#

 نم للا حات اهل فخار د ار الرق مھل لو امرت الو فأ مھل لقت الق امھالک
 اونوکت تإ مگسوفت يق امہ مَع گیر 03 ارم يناير امك امهمحرا بر لقر ةمحرلا
 رل الو ليبسلا نباو يكسملاو هح رفا اذ تآو هه ارفع بارلا نا هلق نیحلاص
 نضرعت امإر ت» ارون هر ناطيشلا ناو نيطايشلا تآوحإ اونا نيرذبملا نإ تد ًريبت

 نإ ةلولعم لدي لعق لو ى5 اروسْيَم الرق مهل لق هور كير نم ةمحَر ءاقا متع
 ءاشي نمل قزرلا طسيب كمر لإ إ يد اروسحم امو دع طسبلا لك اهطسبت الو كقع

 مكاو مهقزرت نحت رفالمإ ةيفخ مک دالر اوقفت الو © اریصب ریہ ہداعپ تاک ةر دقیو

 . 1١-11 : ملقا ةروس (۲) ٦۳ ۷٦. ' نار فلا ڈروس (۸)
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 اولن الو ت البيس ءاَسو ةشحاف ناك هنإ يترا اوبرفت الو ©» ارب اطخ ناک مهل ثإ

 لقا يف فري الق اتاطلس هيلول اتلعج دقق امولشم لمف نمو قحلاب الإ للا مرح يبلا سقت
 دهعلاب وواو هدشأ عليي نح نسحا يه ياب ل ميتا لام اوبرقت الو 9 اروصنم تاک هتل
 ريَ كلذ ميقعسملا ساطسملاب اوئزو مك اذإ لكلا اوُفوأو هه الوم ناک دملا ك

 ناك كترأ لك داؤفلاو رصَلاَو علا ذإ ملع هب كل سَ ام فق الر «د) الیرأت نسحآر

 ارُط لابا علمت نو ضرألا قربت ن كنإ احر يزال يف مت الو هه الروم ةع

 :اهيلع زيكرتلاو اهل رظنلا تفل بلب يعم تالاجمم يف تاهيجوت خو
 يذلا اهي اي ص ملح بع هللاو یذآ اهعبتي ةقدص نم ريخ ةرفغمو فورعم لوق

 مولا هللاي نير الو الا ءار لَم غب يدلاک یدایاو ناب مکیاقدص اول ال اونا

 امم ءيش ىلع نوردقي أل الص كرف لباو هماصأق بارت هلع ناوفص لمك لقمع رخآلا
 ی تارت ءاقشا مملارنا ن رقش نیدل لو تص نیرفاکا مرق يده لو اوسخ
 ٌنََف لباو اهبصي مل نإ نيقعض اهلكُأ تتاق لبار انام ةوبرب ةلج لفك مهسقنأ نم اتيبفتو
 .) ي رص نولمعت امي هللار

 نآ یتسَعَو مل ريخ رهو اش اوھرکت نآ ٰیسَعو مک رک وھو لاعفلا مکیلع بک
 ۳ دوم ال مننآو مع لاو مل ره وو ایش اوین
 اريح هيف للا لّعَجيو اعيش اوهر نآ سعف ومحرك نإ فررعملاب 0

 4 اریلک
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 ناسنإلا اهاده ىلع جرت .تا هیج لا نم تارشعو تارشعو تارشا
 . نآرقلا ةسردم يف حلاصلا

# # # 

 ,؟8 ۹۳ : رقبا ةروس ( 1 ) ٣۹ ۳ : ءارساإلا ةروس (۱)
 ۳۸ : ةبوتلا ةروس (5) ,. ۹ 7 ءاستلا ةروس )٤( ,17 رقبا ةروس (۳)
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 . . رخازلا رحببلا نم ىرحأ ةفرغ قرتغن نآلا ملهو
 ةيركلا نآرقلا يف ةيويرت سورد مسا هيلع قلطن نأ عيطتسن ام كانه

 ةدابعلا هدبعيل « هبر ىلإ ناسنإلا ةياده اهفده ءةيوبرت تاهيجوت هلك نآرقلاو
 . نيزتافلا نم نوكيو ةرخآلاو ايندلا يف هلاح ميقتسيف «ةقخأ

 ءاونو رماوأ «ةرشابم تاهيجوت اهنمف . ةفلتخم عاونأ تاهيجوتلا هله نكلو
 بيغرشتلا قيرط نع رثؤياس اهئمو .اذك اولعفت الو اك اولعفا : ةددحبم ةحبضأو

 لاصخلا نم بيهرتلاو «ةديمحلا لاعفألاو ةديمحلا لاصش-ا يف بيغرتلا : بيهرتلاو
 ربدت ىلإ جاتحيو «ةربعلل ضرعي سرد وه أم اهلمو .ةغيسلا لاعفألاو ةغيسلا

 ال هنم جذامنلا ضعب ضرعن نأ نآلا ديرن يذلا اذهو «ةبولطملا ةربعلا صالختسال

 .لاثملا ليبس ىلع نكلو ؛رصحلا ليبس ىلع

 : نارمع لآ ةروس نم سردلأ اذه ذح

 بالا يلوأي تاي رال ليلا فالعخاو صزألاو تاومَسلا نل يف ذل
 م ا ریال تاّوَمَسلا قل يف نوركفيو مهيودج ىلعو ادوعقو امايق هللا تورك ذي نيدلا
 نر ةعيرخأ دق راثلا لدل نم كز ابر جد الا باد اعف كتاب الطاَب اذه تلخ

 رغغاق اير انماف مكيرب اوسآ نأ ناعوال يداني ايدانم اتعمس اننإ اتر 62 راصد نم نيملاظلل

 ةرخت الو كلسر ىلع ادعو ام انآ ار كص راربألا ع انلوتو اناس اتع رقكو ايون ا

 مك لماع لمع عيضأ ال يئ مهر مهل باًجَتساف د داعيمْلا فلخت ال كئ ةماعلا موي

 يلبس يف اوذوأو معرايد نم اوجرخأو اورج نيدلاق ضب نم مكضعم یشأ وأ ركذ نم
 نم اياوُت راهنألا اهتحت نم يرجت تاج مهنلخدألو مهتاقيس مهدع ةرقكأل اوفو اولتاقر
 . ٩ باوا نسح هدنع هللاو هللا دنع

 ةقيقح-ا يف وهو «؟بابلألا ولوآ» مهثأب ىلاعتو هناحيس هللا مهفصي موق ءالؤهف
 هناحبس اهفصي يتلا ةروصلا ىلع اوناك دقف « مهيلع هللا نارضر ةباحصلل فصو

 . تایآلا هذه يف

 )١( نارمصع لآ ةر وس : 1۹۰ ۲۹2.
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 ! ؟نولعفي اذامو ءالؤه بابلألا ولو ل رقي اذامف

 نوفي ال مهن يآ «مهبونج ىلعو ادوعقو امايق هللا نوركذي ءدب يذ ئداب مهنإ

 . قاب اتقلح اغإو ءالطاب اقلخت مل ضرآلاو تاومسلا نأ ىلإ مه يکفت مهیدهیف
 نم مکف . فاطملا ةياهت يه ايندلا ةايخلا نوكت نأ نكيالف «كلذك رمألا ناك ذإو

 . ملاظ وهو تامو هتايح نم ةريخألا ةرطقلا ىتح الاظ لظ ايندلا ةايعلا يف ملاظ

 وهو تاأمو هتايح نم ةرطق رح ىتح ايندلا ةايحلا يف امولظم لظ مولظم نم مكو

 هب تقلخ يذلا قحلا قح لهف «فاطملا ةياهن يه ايندلا ةايحلا تناك ولف .مولظم

 مويلا ءيجي نيح . ةقلخلا لمتكت نيح قحلا قحي اغإ ! الك ؟ضرألاو تاومسلا
 ضوحيو هملظ ىلع «ملاظلا بقاعيف ءايندلا ةايلا يف بستكا اه لك ىزاجيف رحآلا

 .ايندلأ ةايلا يف هربص ىلع مولظملا

 مهيقي نأ مهبر ىلإ عرضتلا ىلإ نرعراسي ءةطقنلا هذه ىلإ مهريكفت لصي نيحو
 نم ةياقولا نم مهبر نم اوبلط ام غوست تالهؤمب نومدقعي اغآاكو . رانلا باذع
 يدانلاو . .اونمآف مکیرب !ونمآ نأ ناهإالل يداني ايدام اوعمس مهن نولوقيف ءرانلا

 ياماق هلوق يف ءافلا هب يحوت اج ءادنلا ةباجإ ىلإ اوعراس دقو « هلت لوسرلا وه
 . ميرسلا بيقعتلا ديفت ءافلاف

 مهيزخي الو ءراربألا عم مهافوتيو مهتائيس مهنع رفكي نأ مهبر توعدي مث نمو

 . . ةا نيلاصلا لاتدإ نم لسرلا ناسل ىلع مهدعو ام مهل ىقحيو ءةمايقلا موي

 . مهر مهل باجتساق و
 هذه نم يألف . .نوعرضتیو «نوربدتیو ۰ نورکفتیو « نورك ذي مرق ءالؤه

 ! ؟مهبر مهل باجتسا

 ربدعلل وأ ؟رکفت درجم وهو رکفتلل وآ ؟رکذت درجم وهو رکذتلل باجتسا له

 !؟عرضت درجم وهو عرضتلل وأ ؟ربدت درجم وهو

 . . يوبرحلا سردلا اه

 .4..ىتنأ وا ركذ نم مک لماع لمع عيضأ ال يآ مهر مه باجتساف»
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 . عرضتلاو ربدتلاو ركفتلاو ركذتلآ نع ىثبنأ يذلا ۽ لمعلا ىلع يه ةباجتسالاف

 نم ريتا دقف ءهللا الإ هلإ ال ةكرعم ةلوغشم اهلك نارمع لآ ةروس تناك ذإو

 اوذوأو مهرايد نم م اوجرخأو اورجاه نداق : ةلئاهلا ةكرعملا كلت بساني ام لامعألا

 ةنحبا مهلخديو مهتايس مهنع هللا رفكي نيذلا مه ءالؤم . ارو اولاقو ليس يف
 : . مهايإ اهدعو يتلا

 . . ضورعملا سردلا نم ةربعلا يه كلتو

 ذثدنعو . .ةايلإ عقاو يف دوهشم لمع ىلإ راكفألاو رعاشملا لوحتت نأ بولطللا

 , نيلاعلا بر بیجتسپ

HH EF  # 

 : فلتخم وج يف ناك نإو ةهجولا تاذ هجتي يذلا سردلا اذه لخو

 مويلاو هللاب نمآ نم ربل نكلو برغَملاو قرشَملا لبق مكهوجو اولوت نا ُربلا سی

 نيك اسملاو ىمابلاو ىنرفلا يرد بح ىلع لاما ىتآو نيلاو باكل ةكنالَملاَو رخآلا

 اودع اذ مهدهعب نورا ةاَخَرلا ىتآو الملا مقآر باقرلا يقر نيلئاسلاو لبيسلا ناو

 مه كعلوأو ارفدص نيدلا كيلوا سأسلا نيحو ءارشضلاو ءاسسأبلا يف نيرباملاو

 . 4ت رقتملا

 . .هيج وتلا تاذ وه هيج وتلا

 يف قدسص نم عيان لمعلا يف قدص وه امغإ . . رهاظم درج نايإلا سيل

 رخآلا مويلاو هللاب ناهإلا يضعقي يذلا ‹ حيحصلا داقتعألا وه لصألاف «رعاشما

 ؛ضرألا عقاو يف دوهشم لمع ىلإ مجرتي يذلاو ‹ نييبنلاو باتكلاو ةكتاللاو

 يفو نيلئاسلاو ليبسلا نباو نيكاسملاو ىماتيلاو ىبرقلأ يوذ لالا ءاتيإ انه هنم ركذي

 ءارضلاو ءاسأبلا يق ربصلاو ءدهعلاب ءافولاو «ةاكزلا ءاتيإو ةالصلا ةماقإو «باقرلا

 تاحاسم لمشيو ةقداصلا ةديقعلا نم قثبني لماش لماك كولس . . سابا نحو

 .. تافرصتلاو رعاشلا نم ةعساو

 )١( ةرقبلا ةروس ۲۷۷ .
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 كلذ « ةمألا هذه ىلإ يئاجرإلا ركفلأ برستي نأ بجعلا بجعأ نم ناك انه نم
 ىمسم يف الخاد لمعلا سيلو «رارقإلاو قيدصتلا وه نايإلا نإ لوقي يذلا ركفلا

 المع لمعي مل ولو نمؤم وهف هللا الإ هلإ ال لاق نم» :لوقي يذلإو ء( نايإلا
 .«!مالسإلا لامعأ نم ادحاو

 لضف ىلع جرح الو . . طق اريخ !ولمعي ملاموق رانلا نم جرخي هللا نإ :اولاق

 اةدصم تمد ام نمؤوم انآ اهيف دحساو لك لاق نإ ةمألا لاح ىلإ رظنا نكلو . هللا

 ربح يذلا ءاثغلا كلذ نوكت اهنإ ؟اهلاح نوكي فيك !لمعأ نأ يلع الو «ارقمو

 . . اهععصق ىلإ ةلكألا ىعادتت امك مألا هيلع ىعادتت يذلا« هه هللا لوسر هتع
 ‹«سانلل تجرحآ ةمآ ريح نوكتل هللا اهجرحأ يتلا ةمألا يه ذئدنع نوكت لهف

 !؟ ةيرشبلا لك ىلع ةدهأش نوكت يتلاو

 نيب نم لمحت يهو «ءاضفلا يف اهعرفأ دتو رمشتو شيعت نأ ةرجشلا عيطتست
 نآ يقح نم : اهسفن يف ةقرو لك لوقت موي نكلو . .ءارفص قاروأ عضب اهقاروأ

 دعب ضرألا ىلع طقسأ مل تمدام يقورع يف هايلا تفج نإو ةلباذ ءارفص نوكأ
 ةبيطلا ةرجشلا يه ذئنيح نوكت لهو !؟ضرألا رهظ ىلع ةرجشلا هذه شيعت مكف

 يَا ينز ته ِءاَمْسلا يف اهَعرقو تبا اهلصأ ةع ةرجَهَك» : هللا باعك يف ةفوصوملا
 !؟ادحآ لظت الو الكا یتؤت ال ةکلاهتم ةرجش نوکت مآ "اھ نذاپ نیح لک

 نايإلا ىمسم يف الحاد سيل لمعلا نإ اولاق دق ؟ءاهقفلا ةعجرم» ناك نإو

 ةثجرملا اهو . نيه مهعم فالخلاف « نايإلاك بولطم هنكلو (مسالا نودصقي)

 نوكيل رارقإلاو قيدصعلا يفكي اولاقو باسحلا نم اطاقسإ لمعلا اوطقسأ نيذلا

 ىلع مسأ : مهلوق هنمو . مسالا لمحي يذلا صحشلا وأ ءيشلا ره اإ مسالا وه سيل يملا 42
 ظفل نومدختسي سالا نم أريثك نكلو . مسالا اهيلع لدي يتلا تافصلاب فصتي سصخش يأ «ىمسم
 . مسالا هب نودصقيو ىمسملا

 نأ :اولاق .اهتعصت ىلع ةلكألا يعادت امك مالا مكيلع ىعادت نأ كشوي» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق (2
 وباو دمحا هاور +لیسلا ءا ءاثغ مکلکلو ریثک اموی متنا لی : لاق ؟ هللا لوسرآي دموي نجس لق

 .دوأد

 . ۲۵ ۰۲۲ میهاربآ ةروس (۳)
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 ىلع صعتسم مويلا وه اضرم ةمألل اومدق ءالؤه (!) ليربج نايك انموم ناسنإلا

 نم هيف ام بعوتستل «هللا باتك ىلإ احيحص اعوجر ةمألا عجرت نآ الإ . .جالعلا

 سرور . سوردلا
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 : هابتالا تاذ يف رخآ لاجم يف سردلا اذه ذخو

 ضرألا يف ام تقفل ًاوَل مهبوُلف نیب فلآو تص نیموملابو هرم دپ كدا يذلا رهط
 م ~d ج پک ي وک ي يک چ و ارش و ڪک ےس لو ك ي

 كبسح يبللا اهيأ اي ت9 ميكح زيرع هلِإ مهنيم فلآ هللا نكلو مهبولف نيب تفلآ ام اعيمج

 .٠0 .يلاتعلا ىح نيبمؤملا رح يث هيأ اي ت نييس نم كلمنا نمره

 . ي يكحلا ريرعلا هللا دنع نم الز رصتلا امر

 ٩7 چمک باق الت لل مرم
 ؟هللا دنع نم رصنلا لزنتي نم ىلع نكلو

 ةيساسأ طورش ةعبرأ نع ثدحت لافنألا ةروس نم ةيلاتتملا عبرألا تايآلا هذه نإ

 . رصنلل

 ءأادعألا رهقي نأ هزجعي ال هللاو . .نونمؤم كانه نوكي نأ طورشلا هذه لوأ

 هللا تاک امو :هناحبس لوقيو «نوكيف نك ءيشلل لوقي يذلا وهو «نينمؤم ريغب

 نوكي نأ : هتتس تسضتقا اذه نکلو ٩ (ضرألا يف الو تاّوَمّسلا يف ءيش نم هزجعيل
 لاق دقف ءهللا ردقل اراتس نونوكيو «رافكلا مهب هللا عفدي ضرألا يف نودمؤم كانه

 ىلع لضف ةه وذ هللا نکو ضرألا تدق هل ضعبب مهضعب سانلا هللا عفد الولو : هئاحبس

 ©4 ب مگ رتيل نکلر مهم رم لا اع ولو كلذ : لاقو . )نیم

 . ۱۳١ ' نارمع لآ ةروس (۲) ٥1١ : لاغنألا ةروس ()

 . ٤£ : رطاف ةروسم ٠١١ . )٤( : نأرمص لآ ةروس (۳)

 . £ : دمحم ةروس (7) , ۲١١ , ةرقبلا ةروس (۵)
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 يلو نمر هللا نكو تّ ذإ تْيَمَر اَمر مَع هللا كلو مهول ملل : كلذك لاقو
 . 04 ميلع عيمس هللا نإ انسح ءالب ةن نيبو

 لر : هناحبس لاق لاقف .مهبولق ةفلأتم نونمؤملا ءالؤه نوكي نأ يناثلا طرشلاو
 . هللا ددع نم رصنلا لردع طرش بولقلا فلات 04 ہکحیر بهذتو اولش وعزا

 حلاصسم ىلع فلأتلا وه سيلف «بولطلا فلآأحلا عون ىلإ ةراشإ ةيركلا ةيآلا يفو
 ىلع فلآتلا وه اغإ- ضرألا عقاو يف فلآتلا كلذ ثدح نإ ىتح - ةبيرقلا ضرألا

 . ضرألا حلاصم نم هريغ الو لالا ال . #مهنيب فلآ هللا نكلو# ةديقعلا

 ىلعو . للا كيسحإف هيلع قداسصلا لكوتلاو هلل درجتلا وه ثلافلا طرشلاو
 لكوعلا نإف ؛نيئمؤملا نم كعم نمو هللا كبسح « ىنعملا نوكي نيريسفتلا دحأ

 نم وه هل لوسرلا عم ندمؤملا دوجوو . باسسألا ذاختا حم ىفانتي ال قداصلا

 كبسح : رخآلا ريسفتلا ىلعو .هللا ىلع لكوعلا عم اهذاختا نم دبال يتلا بابسألا

 هلل درجتلاف «نيريسفتلا يأ ىلعو . كلذك هللا مهبسح نينمؤملا نم كعم نمو ءهللا

 . رصثلا لزثٿ لجأ نم بولطم

 ضرح يبنلا ایا اي : هيلإ ىعادلا وعدي نيح لاتقلل دادعتسالا وه عبأرلا طرشلاو

 , 4 لاتفلا ىلع نيدمؤملا

 دنع نم رصنلا لزدتل لهوت ىرخآ طورش درت هللا باتك يف ىرحنأ تايآ يقو
 عيمج يف ةيساسأ لافنألا ةروسس يف ةروكذملا ةعبرألا طورشلا هذه نكلو « هللا
 .لاوحألا

 الو طورشلا هذهل نوهبأيال نيذلل تاذلابو ‹ةمألا هذهل يوبرت سرد كلذ يفو

 انسلآ . . ؟ اتيلع لزنتي ال رصتلا لاب ام : نولوقي مث ءمهسفنأ تاذ يف اهنوققحي
 ! ؟نونمۇم

¥ # # 

 #1 : لافلآ ةروس (۳) ٦ : لافنلا ةروس (۲) fy . لافنألا ةروس (1)
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 رخآ هاجت يف «ء رحخآ لاجم يف سردلا الهو

 ی نیز مر لا دوق داملا ىق موب میام انو ی ریرق ریش لک یل هلا ذا مكت ع نم رم لف اذه لآ قف بقت مصادق ایم مکتتاما ئت را
 . 4 اوقفات نيدلا معلو

 دحأ ةعقو يف ناك دقو . .دحأ يف نيملسملا ةيزهل يه تايآلا يف ةراشإلا
 تاأدب دقف . . سردلا اذه اهنمو «نارمع لآ ةروس اهتزربأ « نينمؤملل ةريثك سورد
 اورداغي الأ هلت هللا لوسر مهرمآ نيذلا ةامرلا نكلو ءنيملسملا رصنب ةكرسعملا
 مهسفنأل اوحابأ ءريطلا مهفطختت نيملسملا اوأر ولو لاوحألا نم لاح يآب مهنكامأ
 نم مهبيصن عيضي نأ اوفاخو «تهتنا دق ةكرعملا نآ اونظ نيحس رمألا يف فرصتلا
 نب دلاح ةصرفلا منتغاف ء لبجلا قوف نم اولزنو هل لوسرلا رمأ اوفلاخف « مئانغلا

 ءأرو نم هليخب ركف دعب ملسأ دق نكي مل ذإ رافكلا فوفص يف لتاقي ناكو ديلولا
 اهل ططح يتلا ةيامحلأ تناك ذإ « ةيامح ريغب مهو نيملسلا شيج مجاهي داعو لبجلا
 اهيف لتقف يتلا ةرملا ةيرهلا تعقوف . .ةامرلا لبج قوف نم ةامرلا يه هت دئاقلا
 لوسرلا هجو جشو «بلطملا دبع نب ةزمح ءادهشلا ديس مهيف ةباحصلا نم نوعبس

 عقو فيك !؟اذه یئآ : اولاقو ریبک مغ نینمؤملا باصأف . . هتیعابر ترسکو هل

 !؟ راقكلا مهو نونمؤملا نحنو انمزه فيك ؟ اذه

 . . سوردلا ةعومجم وأ «سردلا مهيطعي نآرقلا لزنتو
 ميصعر رمألا يف متعزاتو معلق اذإ ىح هنذإب مهنوسحت ذإ هدعو هللا مكقدص دقلو#
 . يةرخآلا ديري نم مكبمو ايندلا ديري نم مكدم نوبحت ام مكارأ ام دعب نم

 نم وه لفل : ةيزهلا يف ببسلا ناك دئاقلا رمأ نايصعو « فالتحالاو ‹ عزانتلاف

 . (مكیشنأ دنع
 . .انه يهتني ال سردلا نكلو

 هتمكح هل نإو !هللا نذإب وه ناعمحل ا ىقنلا موي مهباصأ ام نإ مهل لوقي هللا نإ
 . . نوقفانملا ملعيو «نونمؤملا ملعيو فصلا زيمتي يك : هللا دنع

 ٠۵۲ ںارمع لآ ةروس (۳) . 1۷.۱٦١ ` ڻارمع لآ ةروس (1)
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 نيح هلمع نع ناسنإلا ةيلوثسم يفني ال هللا ردقف . . لئاه سرد هتاذ يف اذهو

 هنآ هنع ةيلوثسملا يفثي الو ۰ هئطحخ جثاتن نعو «هئطخ نع ال وئسم لظی لب !یطخپ

 . هللا دئع نم ردقم ردق

 ةوعدو . .هئاطخأ نع ناسنإلا ةيلوسم يفنل هللا ردقب جاجسحالا دض سرد

 ام ريغ ىلع هللا رذق ءاج اذإف «حيحصلا ههجو ىلع لمملاب موقي نأ ناسنإلل

 هنآ هتاذ تقولا يف ملعي نکلو ‹ هيف هل ةليح ال رودقم ردق هثإ لوقي ذئدتعف ؛يغرپ

 . . هنع تباغ مآ اهتظحخ يف ةمكحلا كردأ ءاوس <« هللإ دنع هتمكح هل ردق

 :رخآ اسرد دجنسف ةروسلا انعبتت اذإو

 رجآ اوقتاو مهنم اودسحأ نيدلل حرقا مناص ام دعب نم ل وسرلاو هلل اوباجتسا نیلا

 اواو اإ مدار مهو ا مك اوّعَمَج دق سالا نإ ساثا مهَلاق نيذلا 5 يطع
 اوما ءس مهس مل لتعقو هللا نم همي اوقاف ص ليكو مر للا بح
 . ()  ميظع لعق وذ لار هللا ناور

 ةناكتسالاو دوعقلا ءانعم سيل ناسنإلا بغري ام ريغ ىلع هللا ردق عوقو نإ

 الو ناسنإلا بلق رطفتي الأ هانعم هللا ردقب ميلستلا امإ !هللا ردقب ميلسعلا ةجحب

 هللا نم رذدق ىلإ اعلطتم لمسي لب « لمعلا نع فقوشيو تارسح هسفن بهذت

 ىلإ هت لوسرلا مهاعد نيذلا ءالؤهف . لاح ىلإ لاح نم هب هللا ريض «دیدج
 نع نرلكني ءادعألا لعج نآب مهيلع هللا نم «مهتاح-ارجب اوبهذف ءلاتقلا ةدواعم

 ! بايرلاب ةميلغلا نم نوفتكيو «لادقلا

 : رخآ سرد ةروسلا قايس يف ءاج لبق نمو

 . 0 بمرم مك نر ولالا ماو اوز الو اوتھت الرو
 . ةياخادلا ةي رسهلا الو يسفنلا راسسكنالل ًاغوسم ةيركسمعلا ةيزهلأ تسيلف

 لك لبق زتعي هنأل «هل ضرعت يتلا ةضراعلإ فورظلاب شدخني ال نمؤمل ا ءالعتساف

 : نایاب ء يش

 . ۲۴۹ : تارمع لآ ةروس (۲) . ۱۷٤.۱۷۲ : نارمع لآ ةروس (1)
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 ا ےس ي س

 اوفعض امو هللا لبس يف مهباصأ امل اونهو امف ريك نوير هم لاق يي نم ناو
 ابونذ اتل رفع اير اراق نآ لإ مهلوُق تاک امو 6© نیرباصلا بحي هللا اوناکتسا امو

 ايتدلا بارق هللا مهنا ت» نيرفاكلا مولا ىلع اترصنار انمادقأ تلو نرم يف اقارسإو

 .() 4نيسحملا بحي لار ةرخآلا بوت نسحو

HH # # 

 ةيوإز نم ناسنإلا بجاوو هللا ردق نيب ةقالعلا ةعيبط نع سردلا اذه لسو
 : یرحآ

 ٍةوَف نم متعطتسا ام مهل اودعأو 6® توزجعي ال مهنإ اوبس اووقک نیدلا نبسحپ الر

 مهمي هللا مهتومّلعت مهنرد نه نیرخآو مکودعو ه هللا ودع هب ڻوبهرت ليَحْلا طاب نمو

 . ٠ يرل ال منو مكي وُ هللا لبس يف ءى نم اوقف امو

 ال مهنأل « ةهزهلاب اورفك نيذلا دعوتي رهف . نينمؤملا حلاص يف اته هللا ردقف
 هللا ردق دقو . هللا زجعتال مهتوق نألو ءةوقلأ نم مهيدل ناك امهم هللا ردق نوقبسي

 مكیم اوتمآ نيدلا هللا دعو : هناحبس لاق ثيح ء«نئمؤمللو «نيدلا اذهل نيكمتلا
 مه نكمل مولبق نم نيذلا فلخَعسا امك صرألا يف مهفاطتسجل تاحلاملا اولو

 . ۳ ې انيه يب نوکر شي ال ينو دمي مآ مهفوخ دعب نم مهنادبلو مه یضترا يذلا مهنيد
 :رودقملا هردق مهل هللا نلعأ دقو نينمؤملا رمآ نم نوكي اذامف

 هرسَك ولو هلك ٍنيدلا ىلع هرهظيل وَلا نيدو ىدهلاب هلوسسر لّسرآ يذلا وه #
  Aتوک 0(.

 ىللاإدعو رظعتنلو دعقنلف ءرافكلا ةهزهب هللا لقكت دق :نولوقيو . .نولكاوتيأ

 دعولا فلخيي ال هللاو :

 .(°) يدعو هللا فلخي هل هللا دعوو
 رمأ يه رافكلا ةيزهب اهيف هللا ريحأ يتلا ةيآلل ةرشابم ةيلاتلا ةيآلا نإ !الك

 . دادعإلا لئاسو نم نوعيطتسي ام لكب ةوقلأ !ودعي نأ نينمؤملل

 ٩د ء۵۹ ° لاغألا ةروس () ۱٤41٤1  نارمص لآ ةروس (۹)

 ۹٩. : شما ةروس )٤( ه١ 7 روثلا ةروس (۴)
 3 مورلا ةروس (5)
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ىلع ءاضقلاب هردق دغني نينمؤملا دهجل ةجاح يف هللا لهو : لئاس لاسي دقو
 

 ؟راقكلا

 نودهأجم نونمۇم كانه نوكي نآ . . هنس تضتقا اذکه اعلق ام نکلو ! الگ

 وه ناک نإو «مهداهج ىلع نسحل ا ءالبلا هللا مهيلبيو ‹«لطايلا لأ مهب هللا عقدي

 . . مهثادعأ ىلع مهرصني يذلا

 نع هللا زجعي لهف «داهجلا نع اوسعاقت سائلا نأ ضرتفنلو : لثاس لآسي دقو

 ! ؟سانلا سعاقت بيس هدعو ذافئإ

 ' هننس نم ۍیرخآ ةنس یرجپ هنکلو !الک

 . ۱ (مگلاتمآ اونوکی ا مت مريع موق لدی الر ناول
 علوا ةو مهي وزب هلا يني فسق هنود ن مكس ترب نس اونا نذل اها ايڇ

 لضُف كلذ منال ةَمْوَل وفا الو هلا ليس يف توده نيرفاكلا ىلع ةزعأ نييمؤملا ىلع

 . ۳ يلع عا هللار ءاي نم هيلو هللا

 :لدبتت ال يتلا هننس لالخ نم نكلو «هردق هللا ذغني لاوحألا عيمج يفو

 . ٩ اردق ءيش لکل هللا لَم دق هرمآ غلاب هللا نإ

#R# #H  #« 

 . .قلتخم لاجم يف سرد الهو

 ىلع توتساو رمألا يُو ءاملا نيغ يعلفأ امس ايو ءا يمنا ضر اب ليقول

 كدعو إو يلهأ نم ينا تإ بر لاق هبر حوت یدانو »2 نملاطلا مرق دعب ليقو يدوجلا

 © يحلاص ريَ لمع نإ كلها نم سهل اي لاق هه نيمكاحلا مكا تنأو وحلا
. 

 هيلع قبس نم الإ قرغلا نم نوجنيس هله نآ هبر نم ادعو یقلت دق حون ناک دقل

 . ٤© ; ةدتاملا ةروس() ۳۸ . دمحم ةر وس ( ۷ )

 1٤2£ :دوھةروس(£) .۴ : قالطلا ةروس (۳)
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 قبس نم الإ كّلهأو نينا نيجوز لك نم اهيف لمحا الف روتتلا رافو ارم ءاج اذإ ىا

 .) لوقا هيلع

 ليس ىلإ يوا لاقو ءادنلل خصي ملف -لزسعسم يف ناكو .هنبإ ىدان دقلو

 ! ءال نم ينمصعي

 لاق 2 نیرفاکٌلا مم نت الو انعم بکرا يتب اي لزعم يف تاکو هبا حو یاو

 مهيب لاحو معز نم الإ هللا رمأ نم مولا مصاع ال لا ِءاَمْلا نم يمص ليج ىلإ يرآس
 ١ ي يقرغملا نم ناّكف جوملا

 لازت أم تناك هدلو يف ةعيجفلا نكلو . ةسبايلا ىلع او ورقتساو «هعم نمو حسون اجنو

 «يله وجني نأ براي ينتدعو دقل : نيزحلا لؤاستلا اذهب هير ىلإ هج رعف ‹هجعأول رشت

 ! ؟ٹدحس ام ثدح فیکف . . بفلخپ آل یح كدعوو . قرغ دق يدلو اذ وهاهو
 چ ۳ ر

 .'4حلاص ريغ لمع هنإ كلهأ نم سيل هن حو اي 3 : مسالا بارلا هشیچیو

 ! ةاجافملا مظعأ ام !هلل اي

 نم سیل هنإظ : هل لاق نکلو . . هبلص نم هدلو وهف !كدلو سبل هنإ هل لقي مل

 . حلا ريع لمع هنا : احضاو اليلعت امهنيب ةطبارلا عاطقنا للعو . . كلها

 ةطبار يه اغإو . .مدلا ةطبار تسيل ىلاعتو هناحبس هللا اهدي يتلا ةطبارلا نإ

 طباورلا مكحت يتلا يه . ىقثولا ةورعلا يه « ىرقألاو لوألا طابرلا يه .ةديقعلا

 أ طابر الف تعطقنأ اذإف . .اعيمج

 اإلا ىلع رفحا اوبحتسا نإ ءايلوآ ۽ مگناوخإر مک ءابآ اودخفت هل انما نیلا اهيآ ای

 مکنارحإر مکؤابآو مکؤابآ تاک نإ لُف ت ةرُملاطلا مه كعواَف مک ملو نمو
 بح اهتوضرت نک اسمو اهداسک توشخت ةراجتو اعومفرتفا لارمأو مگنریفَعَر مگجاوزاو

 مولا يدب ال هللاو هرب هللا يني یّبَح اوُصَّيرمف هليپس يف داهجو هلرسرو هللا نم مكيْلإ
 .(04قساقلا

 غ ء٤ . دوهةروس() . 7 دوه ةروس( 1 ]

 1: ء١٣ ۲ ةبوتتا ةر وس ( £) 0: دوه ةروس (۳)



 مهضصعب ماحرألا الراو : ل وقي هللاش <« باسا نم ةطقاس تسيل مذلا ةطبارو

 يتلا ىلوألا ةطبارلا ققحست نيح ؟ ىتم نكلو . "4لا باتك يق ضعسجي يلو
 ۔ةرطفلا مكحب ۔ماحرألا رلوأف «نايإلا ىلع لكلا عمتجا تف . .اهلبق ةطبارال

 طبري طبار كانه دوعي الف قيرطلا قرتفإ اذإ امآ . ضعبل برقا ضعبب یلوآ مهضعب
 . هللا نيد يف أمرحبم هللا رمآ ىلع اجو رخ طابرلا ریپ لب «یدلطالا يلع

 ةينطولاو ةيموقلاب تدانف ءهيتلا يف تلخد نيح ةمألا هذهل بجعلا لك بجعلاو

 , 0 «دودقهم مهلآ دو ہحر اهبر رمأ نع تجرخف «ةديقملا طابر يضلي اطاير

 ءاثغ عبصتو يقيقحلا اهتوق عبنم نع ىلختتل اهل اهئادعأ دیک نم ناک هنآ كردت ملو

 هللا باتك يف دوجوم سردلاو . . ليسلا ءاغلك

¥ # ¥ 

 : فلتخم لخدم نم نكلو «هسفن لاجملا يف رخآ سرد !اذهو

 يل کشا نأ نيماع يف هلاصقو نهو ىلع انهو همآ هتم هیدلاوب تاسقإلا اديصوو#
 24 م ا ذآ يْلإ كيدلاولو

 ىلع اهتاقاقحتساو اهماقمو مألارود ىلإ ةصاح ةراشإ هدب يذ ئداب كانهف
 وهالصفماركذ قايسلا يف ركذي يذلا نكلو ؛ نيدلارلل يه ةيصولاف . اهدالوآ
 ثيدح هلصف ام كلذو . مهيبأ قح نم ربكأ اهئانبأ ىلع اهقح نأب يحوي اب «مألا
 : لاق . كمأ : لاق يتباحص نسحب سانلا ىلوآ نم : لئاس هلأس نح هل لوسرلا
 !كوبأ مث : لاق ؟ نم مث : لاق ! كمآ لاق ؟ نم مث :لاق ؟ كمأ لاق ؟ نم مث

 ةيبرتلا تالاسجسم نم رخآ لاج يف وه هددصب نحن يذلا سردلا نكلو

 . ةيمالسإلا

 . (هيدلاوب تاسنإلا ايصور# : نيدلاولل يه ةيصولاف
 . (كّيدلاولو يل ركشا نأ : ةيصولا عوضوم رظنا نكلو

 )١( لاغنألا ةروس ٠ ۷١, ) )۲فارعألا ةروس : ۳١
 )( نامقل ةروس : ٤ة .
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 . . ةقيقحلا يف لئاه سرد

 نيب ةرشابم تسيل «مهيدلاوب دالوألا تاقالع اهيف اب « اهلك تاقالعلا نإ
 لك اهتحت جردنت « لمشأو ىوقأ ةقالع «ةقباس ةقالع كانه نإ !ضعبو مهضعب

 عم ةقالعلا اهنإ . .محرلا ةطبارو مدلأ ةطبأر اهشدت يتلا تاقالعلا ىتح «تاقالعلا

 مهضعب رشبلا تاقالع لك يتأت-اهلظ يفو .ىربكلا ةقالسلا كلت لالخ نمو !هللإ

 الو لصتتال «ناسنإو ناسنإ نيب موقت ةقالع يأ نأ ۔انمض _ كلذ نم حضتيو
 نم ةطقاس يهو ؛ينابرلا جهنم ا يف اهل نزو الف ىربكلا ةقالعلا كلت نم عبنت

 أا اسکا

 ةلصتم نوكت نأ بجي يتلا «رشبلا نيب تاقالعلا لك نأ -انمض كلذك حضتيو

 الو اهل ةضقانم ريغ اهتخبصب ةغبطصم نوكت نأ بجي «اهنم ةعبانو ىربكلا ةقالعلاب
 :اهنع ةدئأح

 )١(. ينو دباع هَل نحنو ةغبص هللا نم نسج نمو هللا ةغبص
 مهءابآ اونا ولو هلوسرو هللا داخ نم توداوي رخآلا موبلاو هّللاب تودمؤي اموق دجت الل

 هنَم ورب مهدیآو نالا مهبوُلف يف بك كقوأ مهتريشع وآ مهناوخإ وأ مهءاتبأ وأ
 كموأ هنع اوضرو مهنع هللا يضر اهيف نيدلاخ راهنألا اهنحت نم يرجت تانج مهلخ دير
 . ١ ةوحلفملا مه هللا برح نإ الأ هللا بزح

 : براو ءادعحلا ةقالع اًمئاد يه مهريخب نيملسملا ةقالع نآ كلذ ىنعم سيلو

 مهو نأ مراد ن موج رخ ملو نیلا يف مو ناق مآ نیدلا نع هلا ماهي لو
 ١١ يتوطسقملا بجي هلا نإ مه اوتر

 ربلآ نكلو . ليصأ يمالسإ قلخ - نييراحملا ريغ -نيرخآلل ةدسحلا ةلماعملاف
 !رخآ ءيش ةالاولاو ءيش طسقلاو

 ! ءالو ال نکلو ءمعن + طسقو رب

 (۴ ۲) ةلدأجلل ةروس () FA ةرقبلا ةروس ()

 .E ةا ةروس (۳)
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 مهو ةاكرلا توتؤيو ةاللصلا ةوميقَي نيذلا اوم يذلا لرو هلا مكي امر
 توعكار 7

KH #  F 

 : نالا لاج يف ديرف سرد اهو

 يذلا باتكلاو هلوسر ىلع لز يذلا باتكلاو هلوسّرَو هللاب اوم اونمآ نيذلا اهي ي

 الال لص دقق رخآلا موَيلاَو هلسرو هبّكو هعكئالمر هللاب رك نر لبق نم لزنآ
 . 4 ادیعب

 مه ناييإلا مهم بلطي نيذلا نيبطا خللا نآ سردلا اذه يف رظنلا تفلي يذلاو ۰

 اهتاذ ةيآلا نم ليلدلاو «هب ناهإلا مهنم بلطي ام لكب نونمؤم مهو !لعفلاب نونمۋم

 مهبطاخیالو نونمؤم نونوکی الو . . (اوتمآ نیدلا اه اب نایإلا بقلب نوبطاخي مهنآ

 ىلع لژن يذلا باتكلاو «هلوسرو هللاب لعفلاب اونمآ دق اونوكي ىتح نالا بقلب هللا

 . .رخآلا مويلأو نييبنلاو ةكئاللاو ء لبق نم لزئآ يذلا باتكلاو «هلوسر

 !؟ينابرلا هيجوتلا ةلالد امف

 وهوامآ . نالا ىلإ مهل ةوعد كشالب ناكل نينمؤملا ريغل باطلا ناك ول

 . . رخآ ىنعم هل باطخ اف « لعفلاب نینمژملل باطخ

 اسرد سيل نايبإلا نآب هل ريكذتو . نمؤملا بلق يف هتيبلتو ناهإلا خيسرتل ةوعد هنإ

 سرد . هریغ ىلإ هعم لقت مث بعوتسپ سرد وه اإ .ہریغ یلإ هنم لقتنی مث یقلی

 طرفي نأ الو ‹ هتايضنقم نع الو هنع لفخپ نأ يغبني ال سرد . نموا ةايح- يف مئاد

 ركفلا يف . حراو ماو بلقلا يف ةمئادلا هفيلاكت نع سعاقتي وأ ءهنع لفاغشي وأ «هيف

 . ةايحلأ عقاو يفو نادجولا يف .كولسلاو

 . . تاذلاب ةمألا هذهل ةبسنلاب ةصاخ ةيمهأ هل رمأ ىلإ انعفلي اذهو

 ثسيلو «٠ةمأ ريخ» نوكتل اهجرخأ هللا نكلو . مألإ نم ةمأ درجم تسيل اهنإ
 نوت نآ لہ ءةقباسلا مألا نم اهريغك بسحف اهسفن تاذ يف يدتهت نأ اهتمهم

 . ةيرشبلا للك ىلع ةدهأش

 T1 ءاستلا ةروس (۲) . 98 : ةدتالأ ةروس ()
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 مکیلع ا لوسرلا ڻوکير سالا ىلع ءادهسش ۴ اونوکنل اطّسو هما مكاتلعج ج كلدىكو#

 , ٩ !دیهش

 ةيرشبلا ىلإ لسرأ يذلاو هدعب يبن ءيجي نل يذلا «نريبنلا متاح ةمأ اهنأل كلذو
 ةلاسرلا هذه لمح يف ىلوألا اهتادأو . هدعب نم هتلاسر لمحبب ةفلكلا يهو . ةفاك

 ناچالا ىلع ةمثاذلأ ةظفاسيلأو « نالا جوسرو ٠ نارلآ قدس يه اهفیلاکشب مايقلاو

 . 4. . .هلوسرو لاب !ودمآ* مهل لوقيف ۔نونمؤم مهو مهبطاخي كلذل
 تايآلا يف احيرص اصن اهيلع صوصنم ةوعدلا ةيملاع نإ لوقن ةبسانملا هذهبو

 لخدو ةريزجلا هل تناد نأ دعب هلت لوسرلا ركف يف ؟اروطت» نكت ملو ءاهتاذ ةيكلا

 ةيكملا روسلا يفف . مهليطابأ يف نوقرشتسملا معزي امك هللا نيد يف اجاوفآ سائلا

 دجیال هلت لوسرلاو ءنودهطضم نودرشم ةكم يف نوملسملاو تلزن يتلا ىلوألا

 مهراصنأب كنرقلزيل اورفك نيدلإ داكي نإو :  ىلاعت هلوق لزن «ةيغاص انذأ شیرق نم
 : ىلاعت هلوقو .) نرمال رك الإ وه امو ع9 نودجمأ هل نولوقيو ر دلا اوعمس ام

 ." 4 نيمّاعْلل ةمحر الإ كاتلسرآ امر

 موق ىلإ ال «ناسنإلا" ىلإ عضوم نم رشكأ يف نآرقلا يف باطلا هجوتي امك

 : ناسنألا ينب نم مهنيعب

 يآ يف تح كلدعف كارسف كقلح يدلا ت مركلا كرب رغ ام ناسنإلا اهيأ اي

 . )بکر ءاش ام ةروص

 . )هې دیقالمق احد كبر ىلإ حدا كنإ ناسنإلا اهيأ ایج

 مهنتكلو «برعلا مه وأ ‹شيرق مه تايآلا ذهب نورشايملا نوبطاخلاف

 يئب نم مهقصوب نکلو ءابرع مهفصوب الو تأذلاب اشيرق مهفصوب لوبطاخيال

 ! عمسي نأ هل حات نم مهنم اهعمسيف ءاعيمج ةوعدلا مهيلإ هجوت نيذلا «ناسنإلا»

 )١( ملقلآ ةروس (۲) . 4۳ . ةرشلا ةروس ' ٥١ ٠٣

 )۳( ءاييالا ةروس : ٠١۷ . )٤6( راطمنالا ةروس ١ء۸
 )٥( قاقشئالا ةروس . 1
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 : یلاعت آ هلوق لثم يف ةماع «ناسنإلا» نع ثيدحلا يتأي كلذكو

 , ١ ي ضيرع ر ءاعد وذف رشلا ةسم اذإو هبناجب یأتو ضرع ناسنإلا ىلع اتمعنأ ذرو

 الإ تز اعر ريخلا هسم اذإو ©9 اعوزج رشلا هس همم اذإ ت) اعوُله قلخ هاّسدإلا إ9
 4 4 لا

 نم اسنإلا افلح اإ ىد ارك ايش نكي مل رهذلا َنَم نيح ناسدإلا ىلع ىتأ له

 اودمآ نيذلا الإ ىد نيلفاّس لقسأ هاددر مل © موقت نس يف ناسإلا افلح دل
 . (6) & نونمم ريغ رج مهلف تاحلاصلا اولمعو

 اوصاوتو تاحلانصلا اولمعو اونمآ نيدلا الإ تح رُخ يف ةاسإلا هإ د رصعلارإ

 . ١ ربصلاب اوصارتو قحاب

 اهلك ةيرشبلا ره نآرقلا اذهب بطاخملا نأ ىلإ ةراشإ فلعلأ تناك ار نكلو

 ‹ نيلثآ نيعضوم يف تدرو يتلا يه ءأهنم نينيعم اموق سيلو - عطقلا ليبس ىلع

 . 04 نرحشملا كلفنا يف مهعيرذ المح انآ مهل ةياو

 . ؟”4ةيراجْلا يف مكالمح ءاملا اط امل اإ

 اذهب نيبطاخلا ةيرذ-اعطق |ونوكي مل نوحشملا كلفلا يف اولمح نيدلاف

 ممتسأا نم لك وأ «عمسي نأ برعلا نم هل حاتي نم وأ ءاشيرق اوناک ءاوس !نآرقلا

 مل ةيراجلا يف نولومحلاو . حون دهع ىلع ىلوألا ةيرشبلا ةيرذ !وناك اغإ !كلذ دعب

 . مهدحب ءاج نمت مهريغالو ءةرم لوأ نآرقلاب نيبطاخلا برعلا مه كلذك !ونوكي

 ىلإ هجوم باطخل اف !ناسنإلا یئ ينب أي مكاتلمح [٩مکانلمح : مهل لوقي هللا نكلو

 ! باطما ىلإ | حمتسي نم لک لالخ نم ¿: ةفأك ةيرشبلا

 ۲۲۔۹۹ . جراما ةر (۴) . ٥١ : تلصف ةروس (1)]

 . ا ٤ : نتا ةروس (£) ۲ ء١ : ناسئاللا ةروس ۳7

 ٤١ : سي ةروس ( لا . صحا ةروس (ه)

 . ١ : ةقاخا ةروس (۷)
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 صوصنلاب ءاوس ةلاسرلا ةيلاعو ٠ باطلا ةيلاعو ةوعدلا ةيلاع دكأتت اذكهو

 عونلا فصت يتلا فاصوألاب وأ « ىتعملل ةنمضتملا ةراشإلاب وأ «ةحسيرصلا ةرشابملا

 !باطخ اب نويئعملا نيب نم اهيف نورشابملا نوبطاخمملا لخديو « هلك يناسنإلا

 ءاهقافآ عيسوتل «ةمألا هذهل ةيبرتلا نم انول اهلك تاهيجوتلا هذه تناك دقلو

 قرع وأ ةليبق يف رصحنت نآ نع الضف ۔اهتاذ يف رصحدت اليكل ءاهتلاسرل اهدادعإو
 ناستإ وه ثٿبح نس ؟ناسنإلا” حم لماعتت اإ و سضرأ وأ ةغل وآ ستجوأ نول وأ

 مص المجر یتنآو رق نس مک اقل 0إ ۔ يتابرلا رايعملاب هتاذ تقولا يف ةمزعلم

 . ١ ريب ميلع هللا ثإ مكاقنآ هللا دنع مكمركا نإ اوفراعتل لئابقو

# ¥ + 

 : ةيثالا ةلثمألا

 ونمو ركنا نع وهلو فورْعَمْلاب ورا سال تجرأ ةئأ ريَ مك ()
 . 4 هللاب

 نع ءاظفل .مدق ركلملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا نآ ةيالا قايس يف ظحالي
 .ةديقعلا تايهدب نم ةيهيدب كلت .ءيش هيلع مدقتي ال هللاب ناإلاو .هللاب نالا
 اهنأو ءةيضقلا هذه ىلع هلك نآرقلا يف ديدشلا زيكرتلا كردي هللا باتكل ريدتملاو
 ىلإ اعيمج لسرلا اهب لسرأ يتلا ةلاسرلا روحمو ءةوعدلا روحمو «ةديقعلا روحمم
 ىلع ةيآلا يف -اظفل -ركنملا نع يهنلاو فورعلاب رمألا دقت ىنعم امف . مهماوقأ
 ؟هلئاب ناإلا

 نم خلي . هتاذ يف مهم ءيش ركنملا نع يهنلاو فورسملاب رسمألا نأ الوآ هانعم
 . للاب نالا ىلع اظفل -مدقي نأ هتيمهأ

 فورحعملاب رمألاب الإ ضرألا يف خسرت ال نيدلا اذه ةقيقح نأ كلذك هائعصو
 رمأتاهنوكب-ورقتام لوأ-ررقتت ةمألا هله ةيريح نإ ىتح ‹ ركنا نع يهنلأو

 . ركنملا نع ىهنتو فورعملاب

 ٠٠١ ° تارمع لآ ةروس (۲) . 1۳ : تارشا روس
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 ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا نع تسعاقت يتلا ةمألا نأ ةيمهألا هذه دكؤيو

 نیا یمیعو دوواد تاسل ىلع ليثارسإ ينب نم اورفك نيذلا نعل : هللا بأاتک يف تنعل
 وئاک ام سبل ولف وک نع توات ال ارئاک چھ ود اواو اوصع امہ كلذ میرم
 , ١ نوعي

 ءركلملا نع يهنلاو فورعم اب رمألاب ةمألا مايق ىلع زكترت انه ةيربغلا تناك اذإف
 انل نيبي اذه نإف «ء ةمهملا كلتب ةمألا مايق مدع اهبابسأ نم وأ ۔اهببس كانه ةنعللاو
 يف دوجوم عبط فيلاكتلا نم تلفتلا نأ كلذ . ةمألا ةايح يف رمألا اذه ةيمهأ ىدم

 يأ . «رهظي» داسفلا نإف ؛ ركلملا نع يهنلاو فورحملاب رمألاب جلاعب مل نإف ءرشبلا
 : ضرألا يف یرشتسي

 . 4س انلا يديأ تبسك امب رحبلاو را يف داسقا رهط

 ‹ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا يه ضرألا نم داسفلا عل ةديحولا ةقيرطلاو
 . . هتاجرد نم ةجرد لحب نيفلكلا فالتخابو «ةفلتخملا هتاجردب

 . قايسلا يف ظفل ىلع ظفل يدقت قيرط نع ةيألا هزربت يذلا سردلا وه اذهو

 مو هللا ناَحَبَسْو ينل نمو انأةريص ىلع هللا ىلإ وعذأ يليبس هده لف » (9)
 . "ينيك رشملا نم انآ

 انآ امو هللا ناحپس و : یلاعٹ هلوقف . ناإلا ىلع قايسلا يف ءيش مدق اًضيأ انه
 يف دج انكلو .ناهيإلاب صتخملا يأ . ةديقعلاب صتخلا رمألا وه نيك رشملا نم
 ىنعم امف . ءيش هيلع مدقتي ال يذلا نايبإلا ىلع اظفل تمدق ةريصبلا نأ قايسلا
 ؟يدقتلا

 قايسلا يف مدقي نأ هتيمهأ نم غلبي ؛ةوعدلا يف مهم رمأ ةريصبلا نأ الو هانعم

 .اهتيمهأ ىلإ ةحضاأو ةراشإ كلتو .ءيش اهيلع مدقتي ال يتلا نايإلا ةيضق ىلع
 .ةوجرملا اهتمهم يدؤت ال اهنإف ؛ةريصب ىلع نكت مل نإ ةرعدلا نأ ايناث ءانعمو

 هلذبي يذلا ده! نم ريثك بهذي ثيح ءرضاحلا انتقو يف اديج هظحلن رمأ اذهو

 3 مورا ةروس (۲) لک اھ ةدثالا ةروس (4)

 . ۲٩۸ ۰ سوی ةروس )۳
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 يف مهدنع صقنأ ءةرعذلا يف مهصالحإ مغرب <« يقيقح دودرم الب ةاعدلا ضعب

 دق لب «سوفتلا يف رثؤي يذلا كلسملا مهتوعدب نوكلسي ال مهلعجي «ةريسصبلا

 يتلا ةيوعدلا ةدالا نم ةداقشسالا مدعو « مهنع سانلا فارصتا ىلإ انايحأ يدؤي
 . هيفام ةراسخا نم كلذ يفو «اهنومدقي

 مهيرجنلو ةبيط ةايَح ةنييحنلف نمؤم وهو ىكنأ ورك نم احلاص لمع نم # (۳)
 , ٩ نوم اوناک ام سحاب مهرج

 . ٩ نبا هل انإو هيعسل هار الق نمم وَر تاحلاصلا نم لمعي نمف
 هلو ةنجلا نولخدي كىلوأق نزم وهو يشأ وأ رك ذ نم تاحلاصلا نم لمعي نمو#

 . © !ريقت توملظي

 ريعب اهيف توُفري ةنجلا تولخ دي كعلوأف نمؤم وعو ىننأ وأ ركذ نم احلاص لمع نمو
 , () هک باتسح

 دقو .ةيآلا يف ۔اظفل-نايإلا ىلع حلاصلا لمعلا مدفتي اهلك تايآلا هذه يف

 !تالالد لب . . ةلالد هل انه لمعلا مدقتف . ءيش هيلع مدقتي ال ناهإلا نأ انمدق

 لب ةدحاو ةيآ يف ال ناعإلا ىلع مدقي هنإ ىتح «ةغلاب ةيمهأ وذ هنآ ىلوألا ةلالدلا

 . هللا باتك يف ةددعتم تايآ يف

 انايإ ىمسي الف ‹حلاصلا لمعلا يه ناال ةيعقاولا ةمجرتلا نأ ةيناثلا ةلالدلاو

 . ضرألا عقاو يف لمع ىلإ مج رتي مل نإ

 ءةئجرلا معزي امك نالا ىمسم نم لمعلا حري نأ نكه ال هنأ ةقلاثلا ةلالدلاو

 . تايآلا كلت يف ناإلا ىلع مدقتي هلعجت يتلا ةحضأولا ةيمهألا هذه هل تناك اطلاط

 ةعجرلا معزي أمك نايإلا ةقيقح ؛ارياخم» نوكي نأ نكي ال هنأ ةعبارلا ةلالدلاو

 ٠ ١١ هط ةروس (۴) . ۹۷ : لسنا ةروس (1)

 ١١۴ : ءاسشلا ةروس (5) ۹٤ ءایبالا ةروس (۳)

 ۔ ٤٤ ؛ رشاغ عروس (۵)



 ءيشلا نأل ةرياخملا يضشقت فطعلا واو نآب اطاح الالدتسا نولدتسيو «كلذك

 فطع زاوج نم ةغللا لهآو نويغالبلا هفرعي ام كلذب نيفلاخس !هتاذ ىلع فطعيإال

 هتگنالمو هلل اودع ناک نم : یلاعت هلوشک « ؛صاخلا ىلع ماعلاو ءماعلا ىلع صاخلا

 ةكثاللا نم امه لاكيمو ليربجف . 4 نيرفاکلل ودع هللا نإ لاکیمو لیربجو هلسرو
 . (هکنالم] ةملك ىلع ةيآلا يف نافوطعم امهو «كش نود

 دأب ةنجلا نولخدي نيذلا نينمؤملا ددم تايآ هللا باعك يف تدرو هنإ مث

 رشبيو) : ىلاعت هلوقك «فطع الو نيرمألا نيب لصف ريغب تاحلاصلا نولمعي نيذلا

 اذه نإ > : ىلاعت هلوقو . "4اسح ارج مهل نأ تاحلاملا هوم نيذلا ندم ؤملا
 ارا مهل أ تاحلاسصلا نومي نيذلا نيسؤملا رطبيو مرفأ يه يمل يده دآرفلا

 ! ناهإلا نع لصغنيال لمعلا نأ دكؤي اب . "اريك

 0 يهب نويو موو نحب نويسي لوح نمو را قوي نيد(
 يه كلذل ةحضاولا ةلالدلاو . نالا ركذ ىلع حيبسدلا ركذ مدقت ةيآلأ هذه يف

 ةبسنلاب حيبستلاو . هللا حبسي نأ دبال نمؤملاف . نمؤملل ةيسدلاب حيبستلا ةيمهأ زاري
 ناهإ الف ؛اهأاضتقمو ةدابعلا ناونع وه لب « هلل اهيدؤي يتلا ةدابعلا نم عون وه هل

 برقتي يتلا ةادألا وهو ءنايإلا نع يثاقلتلا ريبعتلا وه حيبستلا نأ امك . حيبست ريغب
 . نيطاصلا نم توكيف «هيلإ هبرقيف ءهبر نم دبعلا اهب

 )١(  ڳيمالکبو يتالاسرب سالا ىلع كنيفطصا ينإ ° .

 ةبغرلا هذهب هجوتيو « هبر ةيؤر ىلإ قاتشيف «هبر هملكي مالسلا هيلع ىسوم اذه
 :هالوم ىلإ

 رنا نکو ينارق ن لاق كيلا رنا ينرأ بر لاق هير همك ان اتاًقيمل یسوم ءاج امو

 اقص سوم رسو کد لج للل هر ىلج الف ينارف فسق هلاك رقتسا تإ للا ى
 ۷ نيم زمنا لوأ اأو كيلإ تبت كناحبس لاق قاقأ امل

 .۲ : بفهکلا ةروس (۲) . 4۸ : ةرقبلا روس (1)

 .۷ ! راغ ةروس (5) . ۸ : ءأرسإلأ ةروس (۴)

 . ا۳٤ : فارعآلا ةروس () . ٤٤ : فرعا ةروس )٩(
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 مزعلا ولوأ الإ اهقيطي ال «مالسلا هيلع ىسوم اهضاخ يتلا كلت ةلئاه ةبرجت اهنإ
 كلذف «ىفكو €ينارت نأ هل لوقي نآ ىلاعتو هناحبس هللا ءاش ولو . لسرلا نم
 حور ىلتمت نأ دارآ هللا نكلو .ايندلا ةايحلا يف دحأ هاري ال هللا نأل ةيضقلا مسحي
 ةمهم يف هل نيعم كلذ نأ هناحبس ملعيو هير هاجت ةيهرلا رعاشج مالسلا هيلع ىسوم

 هنيعتو «ةوعدلا يف هتقاط قمعتو «هنايإ قمعت يهف ءاهلجأ نم لسرأ يتلا ةوعدلا
 . .ةاعدلا نم ةوعدلا هيضتقت يذلا دهجلا لمحت ىلع

 «هبر ةيؤر بقرتي فقاو وهو لبحلا هب كدنإ نيح هيشغ يذلا لوهلا نم قافأ الو
 نأ ناسنإلا عقوتيو . هيشغ يذلا لوهلا راثآ هنع ليزيو «هغمطیل یرحخآ ةرم هبر هملک
 هللا ميلكت نم ربكأ ءابتجا يآو . . هايإ هميلكتب سانلا ىلع هافطصا هنإ هبر هل لوقي

 !؟یبرقلا هذه نم مظعأ هللا ىلإ یبرق يآو ؟هتاجردل عفر يأو ؟هل

 لضفت يذلا ميظعلا فرشلا اذه ىلع مدق دق رخآ !رمأ نأ قايسلا يف دجن انكلو
 ! ةلاسرلا هنإ !ىسوم ىلع هب هللا

 . (يمالكبو يتالاسرب سائلا ىلع كتيقطصا ينإ $

 . . مظعألا يركتلا يهو « مظعألا فيرشتلا يه . . ةمدقملا يه نذإ ةلاسرلا

 يه ىرسيكلا ةيمهألا نكلو ءهل ميظع يركت وه ىسول هللا ميلكت نإ . . معن

 . .سانلا نم ريبك روهم ءسانلل ىدهلا اهيف يتلا يه . ةلاسرلل
 الق ةلاسرلا ام . هدحو هصخي رمأ هنكلو «مالسلا هيلع ىسوم هب زتعي رمأ ميلكتلا

 !قايسلا يف مدقت اذهلو . . رشبلا نم اعساو اطيحم اهريح معي اإو «هلجس و هشت

 .()  ٌةلوْسَر مکیفو هللا تایآ مکیلع یت معناو تورفکت فیکو# (0)

 ءاشفلا ىلإ عامتسالا نم نيتمؤمل ا هللا رذحي قايسلا يف هذه ىلع ةقباسلا ةيالإ يف
 : ادق و الس «مهتيد نع نيملسملا ءاوغإ ىلإ نوعسي نيذلا «٠ باتكلا لهأ نم

 مكنايإ دعب مكو ذري باَمكلا اوتوأ نيذلا نم اقيرف ارحيطت نإ اونمآ نيدلا اهيآ ایل
 . 4 نیرفاک

 )١( بارمع لآ ةروس : ٠١١ . ) )۲كارمع لآ ةروس 7 ٠٠١
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 : ةيآ نم رثكأ يف ريذحبتلا اذه رركت دقو

 . متلب یت ی نرالا ردوا تل سرت ترک
 ن موش دع ن اسحاق کیا دن ن مکرر ر بکا لنآ مریخ ڈرو

 , 0نام قم دق
 هللا لوسرو نورفكت فيك .اريذحتو اهيبنت - مهل هللا لوقي نآ ناسنإلا عقوتيو

 هل ناک نینمژملا نيب هصخشب هات لوسرلا دوج و نآ يف كش الف !؟مکینارهظ نیب
 يذلا  مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا ليج - ديرفلا ليجلا كلذ ةئشدت يف رثألا مظعأ

 ءادتقا ءهخنوسرو نالا ةوق يف ةورذلا غلب يذلاو «هنيع ىلع هل لوسرلا ءاير

 يف أم لك مركلا هصخش يف دسج يذلا ؛ مهمامأ يحلا لثملاب ارثأتو « هات لوسرلاب

 نع تلثس نيح اهنع هللا يضر ةشئاع لوقتل ىتح « تاميلعتو تاهيجوت نم نآرقلا

 .؟" «نآرقلا هقلخ ناك: هلع لوسرلا قلح

 هصخشب هلت لوسرلا دوجو ىلع مدقت رحآ ارمأ كانه نأ ال رهظي قايسلا نكلو
 'مهيلع ىلتت يتلا هللا تابآ هنإ . . ينمؤملا نيب ميركلا

 نيب هع لوسرلا دوجوو ءىلوألا نايإلا ةزيكر يه مهيلع ةولتملا هللا تايآ

 ! لصألا يه تسيل اهنكلو ؛ ةيفاضإ ةزيكر مهينارهظ

 : موي تأذ هبر ىلإ بهاذ هت لوسرلاو

 , ۶ نوم مهنإو تیم كنإل

 نآرقلاوه . . هللا تايآ وه اهتريسم يف ةمألا هذهل بحاصملا مئادلا رصنعلا نكلو
 هللا تایآ مکیلع ٰیلتت معنا نورفکت فیکر ل . مهل هللا لوقي مث نمو . مهيلع لزنلا

 . (هلوسر مکیفو# : مهل لوقی مث

 ديك نم نيملسملا يمحي يذلا نيصحخلا نصحلا يهو . نالا عبنم يه هللا تايآ
 :اهاضتقب نولمعيو اهب نوكسمتي نيح ءادعألا

 )١( ةرقلا ةروس ' . NYةرقبلا ةروس 4+
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 د ار اوربت هو اهب اوراس میم هاوس مگن شق هاو
 04ي نوشت انب هلا د ی منن مکر

 . 4 مكاو هيف متقرتأ ام یإ اوعجراو اوضصکرت ال (۷)
 + مهنع هللا لوقي ايندلا يف هللا نم باقع مهب لح نيذلا رافكلا نم موق ءالؤه

 ذر اسا اوسحآ لف » نیرْخآ اوف اھدعب اناشدآو ةملاط تتاک ةیرف نم اتمصق مک رک

 .2 رر التم
 وأ ةحيص وأ ةفجر مهب تلح ةبيصم نم اعلهو افوح مهنكاسم !وكرت مهنآ يأ

 ىلع مهل اباقع رافكلا ىلع هللا اهلسري يتلا لئاسولا نم نوكي ام وأ «فينع لازلز

 نأ ناسنإلا عقوتيو (اوضكرت ل3 : مه توقف «لوقلا مهل هجوي هللاد ٠ .مهرفک

 . .مکمئارجو مکر ٹک نع نولأست

 مهنم بلطب . . نكاسملا لبق . . نكاسملا ريغ رحآ ءيشب انربخي قايسلا نگلو

 ! هيف متفرتأ امف هنإ : مهل تيكبتلاو مهب ةيرخيسلا باب نم هيلإ عوجرلا

 «هباقع مکیلع طاسي هللا لعج يذلا وه كلذف € هيف متفرنأ ام ىلإ اوعجراو

 . كالهلا ىلإ مكب يدوي يذلا وهو

 . .تاهيجوتلا نم صاح عون نم جذاغ كلت

 . قايسلا يف ةدحاو ةملك دقت لالخ نم اهيف سردلا زربي ء ةيوبرت سورد

# ¥  # 

 . .رخازلا رحبلا نم ىرخأ ةفرغ فرتخن اولاعتو

 ذحأنلو . ىتش ضارغألو ىتش روس يف درت . . ءايبنألا صصقب لفاح نآرقلا نإ
 : فارعألا ةروس يف ءاج ام اهنم اجذومم

 )١( نار لآ ةروس ٠۲١ . )( ءايبنألآ ةروس . ١۳ .
 ) )۳ءاینآللا ةروس . ۱١ء ١؟.
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 مكيلع فاخأ يتإ هريع هَل نم مك ام هللا اودبعا موق اي لاقف هموق نإ احر اسر دق
 يب سيت موق اي لاق 9 نییم لالض يف كارل اإ هموق نم الملا لاق 5 ميظع موي باع

 ا نم ملنا مْ ير تالاس ملأ ی9 لَم بر ن وسر ينککر ةا
 اوئتتو مرد مک لر ع مکی نم رقد ماج نام یجک را م ةر ات
 مهنإ اتاياب اود نيذلا افرغأو كفا يف هم نيدو هاتیغنأف هوبذکف »> فرم رت مكلعلو

 اأ هرْيَع هّلإ نم مك ام هللا !ودبعا موق اي لاق ادوه مهاخأ داع إو د نیمع امْوَق اراک

 نيالا نم كنت انإو ةهاََس يف كارت اإ هموق نم اورق نيذلا الملا لاق هه رفت

 ير تالاس مُكفلبأ هو َنيمّلاَحْلا بر نم لوسَر يتكلو ةعاَفَس يب س موق اي لاق هه
 مرد مکس لر نیلم میز نہ رو ماج نآ منج وا مھ یا حیات مک آر
 مكْلعَل هللا ءالآ ؛وركذاَف ةطصب قّلَحْلا يف مک دازو حو موق دب نم ءاقلخ مكلعج ڏ] اورک ڏار

 نم تک نإ ادعت اب اتتا اتؤابآ دبعی تاک ام ردو ہدحو هللا دبعتل اتعتجأ اولا هج ةرحفت

 امومسيمس ءامسأ يف ينتوداجتأ بضغو سجر مكبر نم مكيلع عقو دق لاق 2 نيقداصلا
 اياق ي» نيرظَسُمْلا نم مكَعَم يئإ اررظتناق ناّطْلس نم اهب هللا لت ام مكؤاآو معآ

 فان هذه مکر نم ةدبب مکتءاج دق ريع هل نم مک ام هللا اودبعا موق اي لاق احلاّص ماا

 ي9 ميل بادع مكدخاجف ءوسب اعوسَمَت الو هللا صرأ يف لاق اهورذف ةيآ مك هللا

 ًروصُق اهلوهس نم توذختت ضرألا يف مکآوبو داع دعب نم ءاَقَلخ مكلعج ذإ اورکذاو

 نيذلا الَمْلا لاق نیدسقم ضرألا يف اوقع الو هللا ءالآ ارركذاف اتويب لابجلا توتحتتو

 اإ اوئاق هیر نم لسرم اسلام نا توما مهنم نمآ نمل اوقعضعسا نيل موق نم اوریکتسا

 ةا اورق » رر هپ مما يدلاپ نإ اورا نذل لق مج ووم هپ لزا اپ
 مهتذخاف تص نيلسرملا نم تنك نإ اتدعت اب اتقا حلا اي ارلاقَر مهر رمآ نع اوتعو

 يڼر ةَلاسر مكتغلبا دق موق اي لاقو مهنع یوسف ۵ نیمٹاج مهراد يف اوحيصأق ةف رلا

 مكقبس ام ةشحاقلا نوتأتأ هموقل لاق ذإ اولو ي نيحصاللا فوبحت ال نكلو مكَل تحَصتو
 ت راو ول 2 س تړ 8 ف ا r ê e ي ا #2 م

 نوفر موق مشن ل ءاستلا نود نم ةرهش لاجرلا نوال مكنإ 2 نيمّلاعْلا نم ردحأ نم اهب
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 هج ذرٌرهطَي سانا مهنإ مکتیرق نم مهوجرخآ اولاق نآ الإ هص وق باوج ناک امو »
 ت ي س چا هل

 نوُدعوت طارص لكي ارق الر هه نیسم مسک نإ مک ريخ مکلذ اھحالصإ دعب ضرألا
 اورطناو مک رک االق متتک دز اورکداو اجوع اهنوغبتر هب نمآ نم هللا لیپس نع تودصتو
 مل ةعئاطو هب تسر يذّلاب : اردمآ مکنم َةَقئاَط ٹاک تإو نيدسضملا ةبقاَع تاگ فیک

 نم اوربکتسا نیدلا الملا لاق يو نمک احلا ريخ وهو ادنيب هللا مح تح !وربصاف اودمۇي

 رز را لاق م يف نوعا نیر نم عم اولن سیدلاو بوش اي كجرضشآ هموق
 ت دوك امو نم هلا اَن ذهب مکأم يف ادع نإ ابذ هللا یت رفا دق ج نیهراک
 انب حتفا ار انك رت هللا ىلع املع ءيش لك اير حسر ابر هللا ءاشي نآ الإ اهیف دوم نأ

 متعبنا سا هموق نم اورقك نيد الَمْلا لاقو ® نيحتاقلا ريخ تنو قحْلاب انموُق نيبو
 اوبذك نيذلا « نيمئاج مهراد يف اوحبصأف ةقجرلا مهتدخأف يد تورساخل اذإ مكنإ ابيع

 موق اي لاو مهنع یلرتق 9 نیرساخلا مه اراک يعش اربد نیدگا اهیف اونی مل ناک امش
 ١(. 4 نیرفا موق ىلع یسآ فّیَكق مل تحَصَو ير تالاس مکتب دق

 . .رومأ ةلمج- قايسلا نم حضاو
 هللا اوديعا :ةدحاو ةيضقو «ةدحأو ةملكب مهماوقأ ىلإ اولسرأ اعيمج للسرلاف

 .هريغ هلإ نم مكل ام

 هلإلا ةيضق . . هلك دوجولا ةيضق يه هذهو ءاعيمج لسرلا ةيضق يه هذه

 . .هريغ دبعي نأ يغبني ال يذلاو هريغ هلإ ال يذلا دحاولا

 كردت ةرطفلاف ءاهلإ كانه نإ سانلل اولوقيل !ولسري مل لسرلا نأ انفلسآ دقو

 : لوسر لاسرإ ريغ نم كلذ

 .؟۳ ۵۹ ¦ ارعألا ةروس )١(
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 مکیرب تسلا مهسفن هنأ ىلع مهدهشآر مهتیرذ مهروهظ نم مدآ ينب نم كبر دخ ذو

 د یب اوا
 هلإلا ةدابع ىلإ هجتت ةرطفلاف . . مكهلإ اودبعإ سانلل !ولوقيل لسرلا لسرآ الو

 يف ةزوكرم هلال ةدابعلاو ءةرطق نيدلآ نأل ‹«لوسر لاسرإ ريغ نم هب نموت يذلا

 . ةرطقلأ

 . هري هلإ نم مكأ ام هللا اردبعا# : اولوقيل اعيمج لسرلا لسرأ اغإ

 .هلإ دوج وب رارقإلا ةيضق تسيلو . .ديح وتلا ةيضق اهنإ

 ةلالض يه ليوطلا اهخيرات يف ةيرشبلا اهيف تعقو يتلا ىربكلا ةلالضلاو

 اهاوغأ يتلا ةرصاعملا ةيلهاجلا ءانثتساب « هللا دوجو راكنإ ةلالض تسيلو «كرشلا

 ا 4 راسلا هلآ بعش

 ىلع هلولا روسصت يف ءاوس ءةيزاوم تالالض ىربكلا ةلالضلا كلت عم ناك مث

 «باسخاو ثعبلا راكنإ و ءهلسر ىلع هللا نم لزثملا يحولا راكنإ وأ  هتشفصس ريغ

 . .هللا لزنأ ام ريغ عابتإ وأ

 اردتهيل لسرلا مهل هللا لسريف ‹ مهتيلهاج يف رشبلا اهيف عقي تالالض اهلكو

 لزثأ ام اوعبتيو ء مهلسر هب تءاج اس اوقدصيو «هدحو هللا اودبعيو «قحلا ىلإ

 . .هللاأ

 مهل اوداقني نأ !وبآو «مهلسر !ويذك مهلك ماوقألا نأ قايسلا نم حضتي امك

 اورصأ تانيبلا مهتءاج املف «ءهللا دنع نم لسر مهنأ مهاوعد تبثت ةنيبب مهوبلاطو

 !دایقنالاربآو مهبیذکتو مهرفک ىلع

 ةمظتنم ةروركم ةصق اهنإ . . ةيرشبلا خيرات يف ةضراع ةرم تسيل نذإ اهنإ

 : ت ودا

 . ١۷١ , فارعألا ةروس ()
 ةةرصاأعم ةيركف بهاذم# باتك نم ةآبروأ داسغإ يف دوهيلا رود لصف تتش نإ آرقآ
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 &# ل بع ي ي س ل س م ب رس س ا

 © ونجم وأ رحاس الاف الإ لور نم مهلبق نم نيذُلا یتا ام كلذ

 . هت وغاًط موق مه لب هب اوصاوتأ

 ن وءزھتسي سپ هب !وناک الإ ل وسر نم مهيتأي ام دابعلا ىلع ةرسح اي

 هب اوبذک مب اودمڑیل اونا امف تالاب مهوءاجُف مهموق یل السو هدب نم اضع م
 . 4 نيدتعملا بوف ىلع عبطت كلك لبق نم

## # # 

 مهتمۇم «مهلك سانلل ةهجوم سورد يه ءايبنألا صصق اهلمحت يتلا سوردلا

 اهيف مهل نإف «ءايبنألا ةثرو مه نيذلا «ةصاح ةاعدلا ىلإ ةهجوم اهنكلو ء مهرفاكو

 . .اتافتلا اهريعي الوآ ‹«مهريغ اهكرديال دق اربع

 اهيف كرتشي رومأ يهل يسملا طاشنلا نإولأ نم هريغو بارشلاو ماعطلا نإ

 ىلع ال ناسنإلا ةقيرط ىلع اهسراي نأ يغبني ناسلإلا نأك نإو ءناويحلاو ناسنإلا

 ۶ ناویا ةقيرط

 راص وه اغإ . نيطلا ةضبق درجم طق نكي مل هبر همرك يذلا-ناسنإللا نكلو

 : هيف ةيولحعلا ةخفنلاب اناسنإ

 يجوز نم هيف تختو ةتيوس اذا ۵ زنط نم ارَهَب لاح يّ ةكنالملل كر لاق ذ8
 . )چ نیدجاس هَل اوعقَ

 يعولا هتحنم يتلا يهو ءاناسنإ هتلعج يتلأ يه هللا حور نم ةيولعلا ةخفنلاف

 مركتلا عضوم هتلعج يتلا يهو - ةليصألا ناسنإلا رصانع - ةيرسلاو ةدارإلاو

 : ةكثئاللا هل تدجيسأو ‹ يها

 )١( سیةروس () , 0۳ ء۲٥ : تایراذلا ةروس *۳.

 £۷ سنوي ةروس (۴)

 ةةيئاسئاللا سفئلا يف تاسأرد# باثک تئش لإ عجار (4)

 ۷۲ء۷! ص ةروس(2)

3 



 ىلع مهانلضقو تابيطلا نم مهاتفزرو رحبلاو ربا يف مهالمحو مدآ ينب امرك دقو

 . دقت اقا نمم ریلک

 نم تاكو ربكقساو بأ سيلبإ الإ اودجسف مآل ارج سا ةگالمْلل الف ذو

 . ي نيرفاّكلا

 ميقلا نيدلا وه كلذو 4 .ةدارإو يعوو ةريصب ىلع هللا ةدابع اهتايضشقم لوأو

 : ةيوسلا ةرطفلا . .ةرطفلا يف زوكرملا

 كلذ للا قب ليد ال هلع سالا رع يبل هلا ترف اغيب يدلل كه مفاق»
 . چ نوملعي ال سانا رکا نکو ميلا نیلا

 هثعبت يذلا رونلا كلذ مهحاورأ يف ىفطنيف ء مهترطف دسفت رشبلا نم اموق نكلو

 مه لب «ماعنألاك نوحبصيو « مهتيناسنإ نودقفيف «ناسنإلا حور يف ةيولعلا ةخعفنلا

 : لضأ

 أل نيعآ مهو اهب توهقفي أل بولق مهل سنإلار نجلا نم اريك منهجل انآرذ دقلرل

 مه كعلوأ لضأ مه لب ماعنألاك كملوأ اهب وعملي هس ال ناذآ مهر اهب تورص

 , يتوئفاقلا

 : نينثا نيمسق ىلإ « ةيهولألا ةقيقح «ىربكلاةقيقخا هاجت سانلا مسقني مث نمو
 ق عر + ي ل ج + ي ھا ا ےس ب ي ا

 . ٩ چ. . .نمؤم مکنمو رفاک مكنمق مکقلخ يذلا وه
 نم يه هللا ريغل ةدابع لكو . .ناطيشلا دبعي نم مهمو «هللا دبعي نم مهنم

 : سانلل اهب يحوي يذلا وم هنأل ؛ ناطيشلا ةدابع

 ينودبعا تآو 2 نيم ودع مك هنإ ةاطيشلا !ودبعت أل نآ مدآ ين اي مكيلإ دهعأ ملأ
 .( ميقتسم طارص اده

 .كوعصسي نيذلا بيج تسيف «مهبر ىلإ سانلا ةيادهل لسرلا هللا لسريو

 ۳۶ , ةرقبلا ةروس (۳) ء١۷ : ارسلا ةدوس (4)

 ء۷۹ : فارعألا ةروس () ٠٠١ 2 مورلا ةروس (۳)
 . 1% ء1 ! سيةروس() .۲ . نياختلا ةروس (۵)

EY 



 مهترطف تسكتنا نيذلا ةريصبلا وسومطم فقيو « ةيملسلا رطفلا باحصأ بيجتسي

 .نيلسرملا نوداعيو نيدلا نودناعي

 . . لوألا سردلا وه كلذ

 مهصعبشت مش هالا مه لسرلا ةوعدل ىدسصتي نم لوأ نآ يناشلا سردلاو

 ! ةللضملا ةلاضلا ؟ريهامجلا»

 !سانلا ىلإ لسرأ لوسر يآ عم ةرهاظلا هذه فلخشت ملو

 مكيلع فاخأ يتإ هريغ هلإ نم مك ام هللا او دبعا مو اي لاَقَف هموق ىلإ احوت اتلسو دق

 . 4 نيبم لالص يف كارل اإ هموق نم الملا لاق ت5 ميظع موي باَدَع

 لاق یه رق الق ريع لإ نم مك ام هللا !ودبعا موق ای لاق ادوه مهاخأ داع یز

 , ي نيبذاكلا نم كقد انإو ةهاقس يف كارل اإ هموق نم اورمَك نيدلا املا

 نيب مكنءاج ق ريع لإ نم مك ام هلا ودعا موق ي لاق احلام مُهاَحَأ دوم یزو

 مهم نمآ نمل اوفعضعسا نيذلل هموق نم ؟وربكتسا نيذلا ذامْلا لاق . 4. .ْمكْبَر نم

 : رر رپ لسرا اب ی درا مآ يالا اثإ اوربکتسا نیدلا لاق د ونمو هب لسْزُا مب اإ اولا هر نم لرم احلاص نا توما

 نم ةنيب مكتءاج دف هریغ هلإ نم مک ام هللا اودع موق اي لاق بمص ماا ندم یو

 اودمآ نيدلاو بيع اي تلنجرْخنأ هموق نم !وربکتسا نيد اَلا لاق) . 4. .مک

 . هاتم يف تدوعتأ وأ اتيرق نم كم

 قرع عابتأ درجم الو :؛ ةريصبلا سامطنا درجم ىدهلا نع مهدصي ال للا نإ

 اهلعف لعفت دق اهلك هذهف . .هوفلأي مل ءيش نم روشللا درجم الو «دادجألاو ءابآلا

 ااا ام . هتريصب هللا حتف نم الإ هدب يذ ئداب ىدهلا نع اهدصشف ؟ريهامحجلا» عم

 نوفق مهلعجي «مهب اصاخ اببس مهل نکلو ‹مهتالالض يف ریهامجل ا نوکر اشي دقف

 11 12 . فارعألا ةروس (۲) . ٠١ <5۹ : فارعألا ةروس ()

 ۷٦. ء۷۵ . فارعألا ةروس (£) ٠ ۷٣. فارعألا ةروس (۳)

 ۸۸ * فآرعألا ةروس (1) ء۸۵ : بفارعألا ةروس (۵)
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 ةيضق . .ءالولا ةيضق اهنإ . . نيدصتملا لوأإ اهل نودصتيو « هللا الإ هلإ ال ةوعد دض

 ءالولا لع جت هللا الإ هلإ ال امديب ءمهل ةطلسلاو ءالولا نوديري مهف ! ناطلسلا

 ىلع ريهام ا ىلع ةطلس مهل نإ !قادعألا قدنتو كلذ نودو . . هلل ناطلسلاو

 هذه مهعیطتو ءاوءاش أم مهل نوعرشیو ؛اوءاش امك مهنوهجوي-ارفعضتسا نيذلا

 ءاهيلع رهاقلا ناطلسلا ةوشنب نورعشيو ءاهيلع نوهلأتيف ةفعضتسلا ريهامجلا

 ةعاطلاو «هدحو هل ناطلسلاو ءهدحو هلل ةيهولألا درتغ ءهللا الإ هلإ ال ةوعد ءىجتف

 : هيف مهبر مه نوعيطب اميف الإ مهل ةعاط ال مهو ءهدحو هل ةقلطملا

 ءيش يف معزاتت فإف مكن رمألا يلوأو لوسرلا اوعيطأر هللا اوميطأ اردمآ نيدلا اهيأ ايل

 .(4ًاليرأت نسخا رح كل رخآلا ميلا للاب ونمو منك نإ لوسّرلاو هللا ىإ هور
 ‹ مهس وقل يف ءايربكلا ثعبي ام دشأو «هب نوزتعی ام زعآ مهبلس كلذ ینعمو

 . .نودناعيو نورصيو ‹« نيفقاولا لوأ ةوعدلل نوفقيف . . مهسيساحأ هل ىشتنتو

 هنوك نم لوسرلا هيعدي ام قدص تبت يتلا ةيآلا مهبلط نأ ثلاثلا سردلاو
 ذاختا لبق قاثيتسالاو تبشتلا يف ةبغرلا نم ةفيقحلا يف عبي ال « هللا دنع نم ًالسرم
 مهشيجت نيح اونمؤي نآ يوسلاو يعيبطلا كلسلا ناكل كلذك ناك هنأ ولف . .رارقلا

 اوقلع يتلا ةيآلا تءاج اذإف . .دايقنالا مدعو دصلل ةأكت درجم وه اغنإ . .ةيآلا

 يذلا جرحلا ىلع اوطغيل اراسبكتساو ادصو !رارصإو ادانع !وداز اهيلع مهنا
 ىلع دنتسي ال هنآو لطايلا فاشكناو قحل ا حوضو نم مهسفنأ ةليحخد يف هنوسحي

 ‹بيذكتلاو دصلاب هللا الإ هلإ ال ةوعد هاجت نرفتكيإال اللا نأ عہارلا سردلاو
 باجيتسا املك ءاذپاإلا دتشیو !ءاذيإللا ىلإ كلذ نودعتي اغإ ؛ هيوشتلأو ريهشتلاو

 مهتيهولأ ىلع اوج رخ مهن مهتباجتسأ ىتعم نأل . .«نيفعضتسملا* نم رفت ةوعدلل

 ىلع ايسفن - نيعضاأخ اودومعي مل يأ ءمهناطلس نع مهنايكب اولقتسأو « ةموعزملا
 ةاعدلا نلعأ نإو ىتح !اذه الإ لبق تي نآ نكي ءيش يأو !مهترطيسل  لقألا
 : ةنداهملااوبلطو «ةلاسملا

 ت ءاسلا ةر وس (1)
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 هللا مكحي ىح اوربصاف ارتمؤي مل ةقئاطو هب تلسرأ يدلاب اوم مکنم ةفئاط ناک نزول
 بْيَعَش اي كئجرخ موق نم اوربكتسا ندا الملا لاف «» نيمكاحلا ريَ وهو ايب

 .(24٠...اعلم يف دولا سيرف نم كلم اودمآ سيدار
 ام بيسي قحا نع نولخمتي ال اونمآ نيذلا مهعايتأو لسرلا نأ سماخلا سردلاو

 ‹ مهبرب مهقلعتو ؛ مهسفنآ نم ىتح مهيلع ىلغأ قحا نآل ‹ءأذیإلا نم هل نوضرعتي

 .مهنالو ءمههجاوي يذلا باهرإلاو طخضلا لماوع لك نم ىوقآ «ةيشخو ابح
 رمألا رهاظ يف ادب امهم ءرشيلا ديب سيلو هللا ديب رمألا نأ نوكردي- مهنايإ قمعب
 ةضيق نم ةاجنلأ بلطب هدحو هيلإ نوهجوتيو «هدحو هيلع نولکوتیف «مهتوربج نم
 : ءادعألا

 هللا ىلعو نوُمَشيذآ ام ىلع ةربصعلو البس اناده دقو هللا ىلع لكوعت آل امو

 . ٩ 4توكوَمْلا لکو
 لَم الو اترصت مهاتآ ىح اورو اوبد ام ىلع اوربصف كلبق نم لسو تیک دقلول

 . ١ سرما ات نم كاج دقو هللا تاملَكل
 رصن يتأي مث هللا نم ردقب . تقولا نم ةرتف شفتني لطابلا نأ سداسلا سردلاو

 : نكمتيو تبثيو قحلا رصتنيو «لطابلا قهزيف «هللا
 .2 رأل يف تكيف ساثئا عقم ام اأو ءاقج بحذيق درا امف
 ةرحف يه هللا نم ردقب-لطابلا اهيف شفعني يتلا ةرتفلا نأ عياسلا سردلاو

 : هللا دنع اهتمكح اهلو « نيرفاكلا قحص قبست يتلا «نيئمؤوملل صيحمتلا
 . )4ن يرفاكلا قحميو اونمآ نيذلا هللا صحَميلو»
 مهليق نم نيذلا انف قلو ېچ دونی ال مهو انما اولوقی نأ اوک رتی ٹا سائلا بسحآ#
 .a . 04يذاكلا نمو اوفدص نيا هللا نمل

 یلع نودهطضیو نوبذعیو نولتبی مهکرتپ هب اونمآ نیذلل هللا نم یٰلق نع سیلو
 لکوشتو «هدحو هللاب قلعتتو ءاهردک نم مهسوفت وفصت یتح نکلو . رافکلا دی

 . ١۴ ' میهآربإ ةروس (۲) .۸۸ ء۸۷ : فا رعالآ ةروس (1)

 , ١۷ : دعرلا ةروس (4) ٣٤ : ماعلا ةروس (۳)
 ۳ ء۴ . توبکسعلا ةروس (7) E1 : نارمع لآ ةروس (0)



 بح دعي ملو هل تصلخ اهنآ مهس وفن نم هللا ملع اذإف . هل درجشتو «هدحو هيلع

 ايسفن نوشيهم مهو مهل نكم «مهترخآو مهتدابعو مهبر نع مهلخشي ايتدلا

 الو ءايندلا ةايحلا اوعاب مهنأل ضرألا يف ذ مهيغطي ال نيكمتلا نأ ىنعم «نيكمتلل

 نوفاَخیو هنمحر توجریو : ةبهرو ًأبح هبأوقلعتو هلل |ود ریت مهنأل مهرعاشم دسفي

 نيدلا» : قحلا ةسارحب نوموقيو ‹ضرألا يف مالسلا و لدعلا نورشنيف . ي هباذع
 هلو ركنا نع ارهتو فورْعمْلاب اورمأو ةاكرلا اوتآو ةالمملا اوماقأ صرألا يف مهاتكم نإ
 . 4ر ومالا بقاع

 . . ىصحتال سوردلاو

 . ةرقفلا هذه يف انثيدح هب متخن انيعم اسرد راتخن اثكلو

 . .كوعرق ةصق هنإ

 يف ركذ دقف «يركلا نآرقلا يف ادورو صصقلا رشكأ نوعرف ةصق تناك ارو
 . . خيرأتلا يف انايخط ةاغطلا دشأ نم نوعرفو . ؟ ةرم نيعبسو اعبرأ نآرقلا

 ىلإ بهذي نآ هر هرم نیح مالسلا هيلع یسوم نآ هتوریج نم فرعن نأ يفكيو
 نآ هر نم بلطو «فوخل ا هکردآ «لیثارس] ينب حارس قالطإ هنم بلطيل نوعرق
 ابهذي نأ امهرمآو «نوراه هاخآ هعم لسرأو « لأس ام هللا هاتاف «نوراه هیحأب هنیعی

 !ةهجاوملا نم امهفوح اعم -انلعأف «نوعرف ىلإ

 ه۵ ير يل رسيو ۵ يردص يل حرا بر لاق ېو نمط هن وعرف یل بهذا
 يخ توره » يله نم ريزو يل لعجاو ته يوق ارهققي هج ينال نم ةدقع للحاو
 يو اريك كرکدنو ۳9 اریک كحَبس يک  يرمآ يف هک رهو ې» يړزآ هب ددشا هد

 ر . (5) چ ىسوم اي كلۇس تيتو دق لاق ت ؛اریصب انب تیک كاإ

 را ردت لعل اي الرق هل وفق تص نفط لإ وعرف نإ عْذا تد يرد يف يق الر يابا
 کم يل اقان ال لاق يد ٰیفْطب نأ وأ اتیلع طرفي نآ فاخت اننإ ابر الاق عد شخ
 )١. چ نرو عمْسأ

 . ٤1 ' ما ةروس (۲) . هل : ءارسإللأ ةروس ()

 . يقايلإ دبع داؤع دمحم يركلآ نآرقلاإ تايآل سرهفلا معلا رظنا (۴)
 ,[اس 4٣ , هطةروس (۵) ٣4" : هع ةروس ( £)
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 مهبلصیو مهلتقيس هنأب نوعرف مهددهف ءاونمآ نيح ةرحسلا رم نم ناك اذامف

 اني نملعملو لخدلا عوذج يف مكنبلصألو فالخ :رت مزار کیدا نتطقالق 8
 . 04 یقبآو ابادع دشا

 !؟ضرألا فواخس لکو «ضرألا عاتم لك ىلع مهیولق يف نالا ىلعتسا فيك

 يضف املأ ضاق تأ ام ضفاف اترطف يدلاو تاتيبلا نم اتءاج ا ام يلع رؤ نآ اوف
 ريخ هللاو رجلا نم هيلع اتهركأ امو اناياطخ ان رفعيل ارب انمآ اإ ت9 ایندلا ةایَحْلا هده
 , 4 قبو

 !ريبعتلا نع لت يتلا ةعورلا اهنإ

¥ ## 

 «كوعرف ةرحس ةصق ىف ةصاح ةأاعدلل اسرد كانه نإ لوقت «ةبساتلا هذهبو

 ملظلا اياحض اوبهذ مث ءاونمآ ءالؤهف . .فهكلا باحصأو ء دودخألا باحصأو
 . . ضرألا يف اونكي ملو «نأيخطلاو

 . .ةربعلل امو «ةيخيرأتلا عثاقولا ليجست درجمل دريال نآرقلا يف صصقلاو

 سصصق نم مخضلا دشا طسو يف ثالثلا صصقلا هذه داريإ نم ةربعلا امف

 : لئاسولا ىتشب ةاغطلا ىلع رمدو «مهئأدعأ نم مهاجنأو «مهل هللا نكم نيذلا ءايبنألا

 نم مهمو ةحيصلا هتذخأ نم مهنمو ابصاح هيلع انلسرأ نم مهنمق هدب اتدخأ الكفل
 مهسا اتاك نكر مهملظَيل هللا فاك امو اقرأ نم مهمو ضرألا هب اتفسسخ
 . يتو

 هللا نكي نأ ةرسم لك يف يرورسضلا نم سيل هنآ - ةسصاسخ ةاسعدلل . ةربسعلا
 نک -ةرم لك يف-هنكلو . .ةدودحملا ةيويندلا مهرامعأ يف نينمزملا صاخشأل

 !ةوعدلل

 )١( هل ةروس (۲) ۷إ . هلع ةروس ¿ ۷١ع ۷٣

  7؛ توبکسلا ةروس }
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 رصنلا اورپ ملو «٠ ضرألا يف اوكي ملف نايغطلا مهيلع ىضق نيذلا ءالؤه نإ

 مخاض داز مهنإ . .!ويهذي مل ءالوه . .دودحملا مهرمع يف مهصاخشأل اققحتم

 ابولق الي داز . . اهيلع نمو ضرألا هللا ثري ىنح ركذلا يف قاب داز . . قحا ةوعدل

 مهنايإب نوعفتريو «ايندلا ةايحلا نورخصتسيف «ليج ءارو ليج نينمؤلا بولق نم

 نايإو ريصو ةعاجشب نوفقيف «ضرألا فواخم لك ىلعو «ضرألا عام لك ىلع

 . .ايلعلا يه هللا ةملك نوكتل مهسقنأب نوحضيو « لطابلا هجو يف

 يف دلخلا تاتج نع الضف . .اويهذي مل ضرألا يف ىتح | !اوبهڏي مل ! الك

 :ةرحلا

 . ٩ توزر مور دع ءال اون کلا لیس يف اول يذلا نسق الر
 باذع مُهَلو منهج باد مهل اووي مّ مَن تاتموُمْلاو سموم اوف يذلا ه9

 كلذ راهنألا اًح نم يِرجَت تانج مهل تاحلاملا اوُلمَعو اوما نيدلا هإ © يرحل
 .( يريَكْلا روا

 . 4 نيملاظلا بحي ال هّللاو ءادهش مكنم دخیر اونمآ نيذلا هللا ملعیلرۆف

# #% # 

 لوطا ثيدحلا كلذ هللا باحك يف نيقباسلا ماوقألا صصق يف رظنلا تفاي

 . ليئارسإ ينب نع للصفملا

 . .ریعو سورد مهصصق يفو

 ر ا

 ا عر طبي كاطع ير ص چ س ر س ای

 . 0( نودمۇي موق ةمحرو یدهو ءيش لک لیصفتو هيدي نيب يذل

 ۔اھباتکب اھل نکمو ءالصفم اباتک اھیلإ لزنأو ء هللا اهراتحخا ةمآ ليئارسإ ينب نإ

 اهيلع هللا ضافأو «نأطلس اهل دتمإو «كلم اهل ماقف ‹ ضرألا يف نمزلا نم ةرتف

 ؟.. مث , .ةهحن نم

 . ١١١١١ : حوربلاةروس (۴) , ٦4 : نارمع لآ ةروس ()

 1١ :هشسوي ةروس (4) . ۱٤١ , نارمع لآ ةروس (۳)
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 تلضو «ضرألا يف تدسفأو ءاهبر رمأ نع تتعو ؛ هللا معنأب ترسضك مل
 . . ىر ةمأل هحنمو «دهحلا انس هلا حزنق ‹تلضآو

 اهل نكمو ءالصمم اباتك اهيلإ لزنأو « هللا اهراتخا ت دمحم ةمأ - ةمألا ههو
 ليئارس) ينب ةصق لالخ نم رت يهف . . ضرألا يف نمزلا نم ةرف -اهبأتكب ص ر .  . م

 اهدم عزثيف ىلوألا ةمألا تلعف املثم لعفت نأ نم اهيلع لزدلا باتكلا يف ةضررعلا

 ام ىلإ طق لصت مل نإو  ريذحشلا مغر ۔ تفرحنا ةينائلا ةمألا نأ هل فسؤي امو

 نم ناس نعبنتل» . هلت اهلوسر هع ربخأ أم اهيف ققحتو «ىلوألا ةمألا هيلإ تلصو
 .هرمتلخد بص رج اولد نإ یئح ءعأرذب اعارذو ؛ربشب اربش ؛مکلبق ناک

 .«!؟نمف : لاق !؟ىراصتلاو دوهيلا « هللا لوسراي :اولاق

 : «ينايبلا زاجعإلا# لصف يف لبق نم هيلإ انرشأ يذلا فصولا كلذ تاذلاب ذخأتو

 E ةووقير ىندألا اذه ضرع ةردخاي باكا ؛ررو فلخ مهدعب نم فلخف

 قحلا الإ هللا ىلع !ولوقي ال نأ باكا قام مهلع دخوب مل هودخاپ هلع ضرع مهتاب نإر

 , "يتوقع القآ ترقي نيل ريخ ةرخآلا راذلاو هيف ام اوسْردو

 ؟خيراتلا يف ةدتح انورق هب هللا اهنكم يذلا اهباتكي ةيناثلا ةمألإ تلعف اذامف

 . . ثارت ىلإ اذه ءاثغلا ليج يف اهئانبأ نم ريثك سح يف لوت دقل

 ؛هب نومزتلیو مهتایح عقاو يف هنوقبطی-اوناک ۔دادجألاو ءابآلا دهص نم ثارت

 مقاو يف هتوقبطي الو < هب تولمحي ال نکو اثارت هنوظفحي فلحخ مهدعب نم فلخیف

 ره مهدنع يقأتلا ردصم اغإ . ةايخا جهنم الو يقلتلا ردصم هنودعي الو < مهتایح

 داصدقالاو ةسايسلا يف برغلا هيلع ريسي ام وه ةايحلا جهنسو ۲ةبيرخلا ةراضمل-1#

 هنودلقي مهلكل . . هتايباجيإ يف برغلا ديلفت نوديجي مهتيلو . . ركفلاو عامتجالاو

 ء4٩ . فارعألا ةروس )۴)ا .ملسم هجر ()
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 !انل رفغيس : نولوقي مث « ىندألا اذه ضرع نوذحخأيف ايندلا ةايحلا مهلغشتو

 ! !۲يبنلاب انتخباي# 1! ٤ ریخب دمحم ةمآ»

 مف !؟ثارتلا* نم مهيدلام ساسأ ىلع ؟نارفغلا نوعقوتي ساسأ يآ ىلعو

 ! هؤارق مهو «نآرقلا ظافح-» مهو ء«نارقلا ةمآ»

 !ميحر روفغ كايرو . . ىرخأ ةيضقف «هاضتشجج لمعلا امآ

 : ةقباس مآ تتلفت امك اهنيد نم تلفنت ةمألا هذه كرتي ال هللا نإ . . معن

 . «اهنيد ةمألا هذهل ددجي نم ماع ةئام لك سأر ىلع هللا ثعبي#

 : ؟اهيدؤتل هللا اهجرحخأ ينلا اهتلاسر نم مويلا يه نيآ نكلو

 مكیلع لرسرلا توکیو سالا ىلع ءادهش ووتل اطَسَو هما مكانلعج كلدىکو$

 . 4ده

 . .هللا باتك يف اهلك سوردلاو . . سردلا ىعت نأ ىلإ ةمألا جوحأ ام

¥# ¥ 

 . . رخأزلا رحبلا نم ىرخأ ةفرغ فرتخنلو

 يتلاو «رشبلا ةايح يف هللا اهيرجي يتلا ةينابرلا نتسلا نع نآرقلا ثيدح لمأتنلو

 : رشبلا نم ادحأ يباحت الو ؛ لوحتت الو لدبتت ال اهن هناحبس اھنع لاق

 . "7 ياليوحت هللا تسل جت نو ًاليدجت هللا تسل هج نق . . . .ظ

 لاق يبرد نیو لاق امامإ سالب كاج يإل نها تملك و ميهار یا دز
 . 4نومئاظلا يدع لات ال

 هلا درد نی هل دج الو هب وس لمَ یم باک یا بتا مکیاتاپ ینا $
r $يا  r 

 . ١٤۳ : ةرقبلا ةروس (۲) كردتسملا يف مكاخلاو دواد رپآ هاور 7

 1۴٣ : ةرقبلا ةروس (£) ٤۳ ¿ رطاف ةروس (۳)

 1١۴, : ءاستلا ةر وس (۵)
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 رش متن لب مکب وندب مگیدعی مل لَ هژابحآر هللا ءانبأ نحن یراصتلاو دوهيلا تلاقو ل

 هلو امهم امو ضرألاو تاّوَمْسلا كلم هلو ءاي نم بآلعيو ءاشي نمل رفغي قل نمم
 . ي ريصملا

 «ينآر قلا ةيبرتلا جهنم ةيئابرلا ننسلا نع ثيدحلا ةقالع ام : ءدب يذ ئداب لأسنو

 ؟نآرقلا يف يوبرتلا زاجعأإلابو

 اإ و « قئاقحلا تابثإ درجمل لزنملا هباتك يف ننسلا نع ثيدسحلا درويال هللا نإ

 ةلثسأ نع ميركلا نآرقلا ةباجإ نع لبق نم انثدحت دقلو .كلذ ءارو يوبرت فدهل
 ؟فيكو ؟اذالو ؟نيأ ىلإو ؟نيأ نم : يعو ريغب وأ يعوب اهيلع حلت يتلا ةرطفلا

 بارطضالاو قلقلا تعب ةددحمم ةحسضاأو ةباجإ قلتت مل نإ يتلا ةلثسألا كلت
 . .ريبك لالض ىلإ-ضرألا تايلهاج نم ريشك يف تدأو < سوفنلا يف ةريخلاو
 نونجلاو ةيبصعلاو ةيسفنلا ضارمألاو قلقلا نم ةرصاعملا ةيلهاحلا هيناعت ام هحضوأ
 . .ةيرحلإو تاردخملاو رمش نامدإو «راحشنالاو

 يتلا «ةلحرلا ليلد# يف «لئاسملا سوءر» ءاطعإي فتكي مل نآرقلا نإ لوقن انهو
 ىضم لب ء ةرطفلا ةلفسأ نع ةحضاو ةباجإ ءاطعإب «ضرألا ىلع رشبلا اهب موقي
 قرطلا مهل نيبف ء ليلدلا كلذ يف قدأ اطوطخ رشبلل نيبف ؟نايبلا يف رخآ اطوش
 دېم نم اوقرعپ یتح «نوكلاسلا هكلسي قيرط لك هيلإ يدؤي ام مهل نيبو «گلأاسملاو

 ىلع مهسفنأل !وراتخیف هثادثأ يف نودجي اذامو ء هتياهن هيلإ يهتنت يذلا ام قيرطلا

 مهتيلوثسم اولمحتيو ‹« قيرطلا نوراتخي مهو ةمغ مهيلع مهرمآ نوكي الو ۽ ٤ ریست

 : هرایتحلا نع ةلماک

 . ۲4ر یذاعم قلا ولر 6© ةريصب هست لع ناّسنإلا لبو
 اړ يی هک سو و تويا مس ا ۴ ا ړل رک

 . ي لسرلا دعب ةجح هللا ىلع ساتل توكي المل نير دعمر نیربم السر
 ةايحل ا يف ةددحعم ةياهن ىلإ اهم لك يدؤي يتلا . . قرطلا كلت يه «ناسلاو

 .ةرحخآلا يف ةددحم ةجيتن اهيلع بترتت «ايندلا

 )٩( ةسايقلا ةروس () .؟۸ , ةدئألا ةروس : ١2 ب ١ء

 ) )۳ءاسللا ةروس . 1138 .
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 يأق ةعباث ريغ تناك ولف الإو «ننسلا هذه مهل تّبث نأ رشبلاب هللا ةمحر نمو

 يدژي هنإ مهل ليق اقيرط نوكلسي نيح «مهتلحر يف رشبلا بيصي نأ نكي كابترا
 نم قيرطلا اوراتحا يتلا ريغ ىرخأ ةياغ ءازإ مهسفنآ نودجميف ء ةنيعم ةياغ ىلإ

 ؟اهلجأ

 نم ءاش ام ىلع جئاستلا نم ءاش ام بتري ءاهيلع ديق ال ةقيلط هللا ةعيشمو

 دق ءايندلا ةا ا يف مهتلحر يف مهل ًاريسيتو «هدابعب هنم ةمحر هنكلو «بابسألا

 موي ةلماك كلذك مهتيلوشسم اولمحيلو «ةريصب ىلع اهوكلسيل هنئس مهل تبث

 . ةمايقلا

 نأ مهل دري ملف «لزئملا هباتك يق نتسلا هذه مهل نيب نأ ‹«ڭكلذک هتمحر نهو

 كهنأ دق مهدهج ناك اهوفرع أذإ ىتح «ننسلاإ كلت ىلع فرعتلا يف دهل ا اوعيضي

 الوذيم مهدهج نوي نآ مهل دارآ لب !تاف دق ناوألا نوكیو ءاطنلاو ةلواحلا يف

 !وزوفي ىتح ءاهبقاوع مهل نيبو مهلاهحضو يتلا قرطلا يف ةرمدملا ةكرحلا يف
 .دودحملا مهرمع يف حئاتنلا لضفأب

 اهنيب لب !قيرطلا يف ةقشم كانه نوكت نيح « قيرطلا ةفشم مهنع هللا فتي ملو

 قيرط نايإلا قيرط نأ كلذ نم رشكأ مهل نيب لب !قيرطلا لوأ نم ةلماك مهل
 !تايرغملاب لفاح رحآلا قيرطلا نأو ٠ تايحضعلاو بعاعملاو رطاخلاب فوفعم

 لوألا قيرطلا ماحشقا ىلإ مهاعدو !كاذو قيرطلا اذه ةياهن مهل حضو هنكلو

 ءيلملا رخآلا قيرطلا كولس نم مهرذحو «هتايحسضتو هتابقع ىلع ربصلاو
 «دلخللا ةنجب يهني اقاش ارعو اقيرط : نيقيرط مهمامأ نإ مهل لاقو . تايرغملاب

 ! نوراتخي مهكرت مث . . رانلا ىلإ يهني ذئاذللاو تايرغلاب افوفحم اقيرطو

 عرمخل ا ةيضق يه اغنإ . . كانه كلسي وأ انه كلسي درف ةيضق ةيضقلا تسيلو

 نيبتو . . عيمجلا لمشت امن إ «هدحو درفلا صخت ال ةضورعملا ننسلاف . . ةيرشبلا

 ىلع درف لك يبرت ةيوبرت جهانم يهف « مث نمو . دارفألا رئاصم نيبت امك مألا رئاصم

 اعومج وآ «تمزتلا اذإ ةيدتهم اعومج نوكتف « عومحجلا ىبرت هتاذ تقولا يفو «ةدح

 . ميقتسملا طارصلا تبكنت اذإ ةلاض

 . ٩١ ارح ام تاجر لَكَ
 . ۳۳ : ماعلا ةروس )١(
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 ٠ لزنملا هباتك يف ؟لئاسملا سوءر# نايبب فتكي مل هدابعب هنم ةمحر هللا نإ لب

 تسلا هذه قادصم مهيلع ضرع لب ءاهلالخ نم هردق يرجي يتلا ننسلأ نايب الو

 كلت تقبطنا فيك اورظنيف ضرألا يف اوريسي نأ مههجوو «خيرأتلا لالحن نم

 . خيراتلا لالخ عقاولا ملاع يف ناسلا

 .ةمهلا هذه يدؤي نآرقلا يق صصقلاو

 هلاعم ضعب ىلإ انرشأ يذلا « يصصقلا درسلا يف يلامحجلا بئاجلأ نع الضفف

 ايوبرت افده هل نايف «نادجولا يف ريثآت نم هل امو «ينايبلا زاجعإلا لصف يف

 نم ريشكو .ةيرشبلأ ةايخلا عقأو يف ةينابرلا ننسلل يعقاولا قيبطتلا نايب وه ءاحضاو
 رشبلأ ةايح نم ةدع الايجأ قرغتست دشف «دوذدحملا درفلا رمع اهبعوتسي ال نتسلإ هذه

 اهعئاقو ضرعتو «هللا بأتك يف الصفم اهركذ ءيجي كلذل . اهمامتب ققحبتت ىتح
 فلختتال ةرتاوتم اهنأ !وملعيلو « عقأولا ملاع يف ةلعاف ةيقيقح ننس اهنآ سائلا ىريل

 . اهل دأضم هاجتا يف اوريسي الف اهب اوربتعيلو « لدبتت الو ريختتالو

 ءمدآ قلخ ةصق نم اءدب هللا باتك يف ةدراإولا صصقلا لك ىلع قبطني الهو

 يه اهنأل ء(ميظع ابن اهنإ نيلاعلا بر اهنع لوقي يتلا «ناطيشلا عم مدآ ةصقو
 : ناسنإلل ةبسنلأب اهلك ةيضقلا سأر

 ذإ یلعألا املاب منع نم يل ناک ام یه ترضرعم ةع مآ و میظع اب وه لو

 ارج قلاخ يت ةگیالملب كر لاق ذإ مد نیم ريد انآ امل ال ی یوی نر ه ومص
 مهلك ةكتالملا جسق ©© نیدحاس هل اوعقف يحرر نم هيف تفتر هتیوس اذا > نیط نم

 امل جست نا كعنم ام سیلز ای لاق © نیرفاکْلا نم تاکو ربما سیلبز الإ > فوعمجا
 نم ةقفلخَر را نم يبل هلم رح اتآ لق هه نیلام نم تک مآ ترک یب تفاخ

 بر لاق ته نیَدلا موی ىلإ يعل كع إو يص میجر كنق اهنم جرخاف لاق ت زنیط

 لاق ید مرم تقوا موي نإ ت نيرظنملا نم كإف لاق عه نوعي موي ىلإ يترظنأف
 د لرثأ قحلار قحْلاق لاق ىد نيصلخملا مهنم كدام الإ ي نيعمْجأ م مهنيوغأل كتزعبف

 . ٠2 «ةيممجأ مهم كعب سَو كىم منهج ألم
 .۸2 1۷ ص ةروس (1)
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 هررقو هردق أم قادصم يه يتلا «مهماوقأ عم ءايبنألا صصق ىلع قبطني امك

 يه يتلاو ۽ ضرألا عقاو يف لعفلاب اهثادحآ تعقو يتلاو «هدابع يف نيلاعلا بر

 اوربتعأ نيذلا مه ةرحخآلاو ايتدلا يف نوزئافلاف : ةمايقلا موي ىلإ لوعفملا ةيراس

 مهترغو «ينأمألا مهترغ نيذلا مه نورساخلاو «هاضحقم اولمعو «هوعوو سردلاب

 ماعنألا لكأت امك نولكأيو نوعتمتي مهف «ناطيشلا ةيارغل اوعمتساف ءايندلا ةايحلا

 . «دمحبما ةروس نم ةرشع ةيناثلا ةيآلا يف مهفصو ءاج امك « مهل ىوثم راثلاو

 . هللا باتك يف ةدراولا ننسلا ضعب نع ثيدحلا يف ذحادلف نآلاو

 سيل نيكمتلا نأ هدبلا ذنم انل هللا نيبيو « ضرألا يف نيكمتلاب قلعت ننس كاته

 : نونکی رافکلاو « نوني نونمۇلاف « ةف نود ةغفب اصاح

 , )چ اروظحم كبر ءاطع تاک امو كبر ءاطع نم ِءالڙهَو ءال دمت الك

 نأ ناسنإللا ىلع بشک دقف ‹ هنولذېپ دهج ریغب نونکیی ال ءالؤمه وأ ءالؤه نکلو
 : دیری أم لانیل حدی

 . ی هیقالمف احد كبر لإ حداک ك ناسإلا اھیآ ای

 چ دب يف تاسلا افلح دقو

 . .ءالؤهو ءالؤهل ةبسنلاب ةدحأو نيكمتلا ىلع لوصحلل اهذاختا نم دبال يتلا بابسألاف

 ءاضرلا نيك :نيكمشتلا نم تاعون كانهف . . قيرطلا كلذ دعب قرتفت نكلو

 عقاو يف تامس امهنم لكلو «راقكلل رحخآلاو نينمؤملل لوألا «جاردعتسالا نيكمتو
 . ضيقن يفرط ىلع امهف ةرخآلا يف امأو ءايندلا ةايلا

 : جاردتسالا نيك نع یلاعت لوقي
 «~ 2# gt " omar و قي لل و ي رر ىل ا و ت

 يديك نإ مهل يلمأو > ترملعي ال ثيح نم مهجر د سدس اتایاب اوبڈک نیدلار

 , ۲ نم

 . ٦ : قاقشنالا ةروس () . ٠١ : ءارساللا ةروس

 .؟۸۳ ء٣1۸4 : فارعألا ةروس ٤ . )٤( * دلپلآ ةروس (۳)ل
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 ثإ اوُدادريل مهل يلم امنإ مهال ريَ مهل يل املأ اورفك نيدلا نسخي الر
 ١ نیو باد مو

 هد ةرسخیي ذنب ال اهيف مهو اهيف مهلامعأ مهيلإ فون اهتيزر ايندلا ةاحْلا ديري ناك نم

 .(ينولمْعي اوناك ام لطابو اهيف ارعتص ام طبحو راثلا الإ ةرخآلا يف مهل سبأ نيدلا كمآرأ

 نكلو ءرفكلا يف !ولغوأ اذإ مهل اجأردتسإ  نيكمتلا يف مهل ديزي دق هللا نإ لب

 : نيح ىلإ

 مهاتدخأ اوئوأ امب اوحرف اإ نح ءيش لک باربآ مهپلع انس هپ اورگ د ام ارس الف

 . ١ «نيملالا بر هلل محار اوملظ نيدلا مولا رباد عطقق ص توسلْبم مه اذ تعب

 كانه نكلو . .يداملاو يسحل ا اهقرحخزو ايندلا ةايملإ ةنيز نم ءيش لك باوبأ

 امهو «نينمؤملا امهب صتخبب امنإو ؛رافكلل هللا امهيطعي ال نيكمتلا باوبآ نم نيباب
 : جاردتسالا نيكممو اضرلا نيكمت نيب يسيئرلا قراغلا

 . ٩ 4. . ضْزآلاو ءامسلا نم تاكرب مهيلع احتفل اوقناو اونم ىرقلا لهآ أ ولر

 , 2 برقا نیمط هلا ركب الا لا رک موا نیم ونا نیرو
 ةايإ يف رافكلا امهياع لصحيال نيكمتلا باوبأ نم ناباب ةنينأمطلاو ةكربلا

 ةيجولونكتلاو ةيبرحلاو ةيسايسلا ةوقلإ نم « مهيلع ةحدفملا باوبألا لك مغرب ءايتدلا

 يذلا ؛مويلا برغلا عقاو ىلإ رظنيلف كلذ نم كش يف ناك نمو + . يدا ءا راو

 وهف كلذ عمو «هيلإ تلصو نأ ةيرشبلل قبسي مل ىوتسم ىلإ ةيدالا هتوق يف لصو
 ضارمألاو ونجل او راحتتنالا ىلإ سانلا ضعب لصوت يتلا ةيآحلاو ءاقشلاب جعي

 ىلإ نيرخآ عفدتو ؛تاردخملاو رمخلا ىلإ مهضعب ملستو ةيبصمعلاو ةيسفنلا

 . .ةيرخلإ

 . ةئينأمط الو ةكرب ال ! الك

 .1144۶ دوهةروس (ا) . ۷۸ : نآرمع لآ ةروس (1)

 . ۹٦ : فارعألا ةروس )٤( م Ë» : ماعلا ةروس (۳)

 ۲۸ .دعرلا ةروس (5)
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 نم ةقبنملا ةيحورلا ةئينامطلا اهيلإ ًقاضم «ةوقلا باوبآ لك هيف اضرلا نيك امنيب
 : نمحرلا ضيف نم ملسملا عمتجملا طيح يتلا ةكربلاو هللا ركذ

 فلختسا امك ضرألا يف مهنقاختسيل تاحلاصلا | ولمعو مكنم اودمآ نيدلا هللا دعو

 تام قو رب ن مهاتير مه ترا يذلا مند مه نکس مولف نہ نیلا
 ةكربلا نع الف «نيمأتلاو نيكمتلاو فالختسالاب مهل هللا لفكت دقف

 ىلع هفيلاکتو مهنيد تایضتقم نوموقيو «هتدابع قح هنودبعي نيح «ةنينأمطلاو
 . . حيحصلا هج ولا

 ةوقلإ ىلع اولصحيل هنوذيني مهنإ نولوقيو مهنيد نوذبني نيذلا نف « مث نمو

 «مهتاوهشو مهڙاوهآ مهتفرج دقف .نوهومتو مهاوصعد يف نومهأو نيكمتلاو
 !نيدلا ذبن ىلإ مهعفدت يتلا يه مهتينالقع نآبو « ةينالقعلاب نورهاظعب مهنكلو
 ۔ ناطلس نم اهب هللا لزنآ ام یواعدب مهرفک !ونیز مث ءهللا لزنآ ام اوه رک دقل !الک

 -هتسينكو هلاجر يفو نيدلا كلذ يف ةنماك بأبسأل  هنيد ذبن دق برغلا ناك اذإ

 ٠ رافكلا اهب لماعي يتلإ ةنسلل قتيقحت كلذف ٠ نيكمتلاو ةوقلا ىلع لصح مث

 . ٩ چ ءيش لک باونآ مهیلع اعف هپ اور ام اوست امل

 ىلع !وميقتسيو «هيلإ اودوعي ىتح مهنكي ال !ةاصع مهو مهنكي الف نونمؤمل ا امأ

 يف !ونکم مهنیدب اوکسمت املك : ةقيقحلا هذه قادصم وه هلك مهخيراٽو . . هقیرطع

 اوزجعو ؛ءادعألا مهءاج نيتملا هللا لبح نم مهتضبق تلخلخت املكو . .ضرألا

 . .اولذف « نهولا مهكردأو «مهدص نع

 . " !؟( يافا برق لع مآ فآرقلا توریدعی الفأل

# # 
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 . . نيكمتلا لاوزل نتس كانهو

 )١(. همها ام ارريعي ىح موق ىلع اهمعنأ ةمعت اريغم كي مل هللا ناب كلذ

 هاترمدف لوقلا اهيَع قحَف اهيف ارّمسَْفَق اهيفرتم اترمأ ةيرف كلهن هأ اتدرآ اذإو
 ٩ ریمدت

 ةفصب بوعشلاو . . بوعشلاو دارفألا لكأي يذلا لاكألا ضمسحلا وه فرتلا
 . ةصاح

 ىتح نينسلا تاشم قرغتست دقو ءاهققحت يف ةئيطب ةيعامتجالا ننسلا نآلو
 مهرامعأ يف ققحتت ال نيح اهنوكرديال ةاغطلا نم اريشك نف ءاهلوعفم لماكتي
 نمو ان3 : رخآ بناج نم نولوقي وأ «اهراثآ نم نوجان مهنأ نوبسحيف «ةدودحملا
 : مهل هللا لوقيف . جثاتنلا ىلإ نيرظان ريغ فرتلا يق نوقرغتسيف «!نافوطلا يدعب
 وه خيراتلاف ۔ مکلبق ناک نم ریاصم تناک فیک اورظنا !اورظناف ضرألا يف اوریس
 نكلو . .دارفألا رامعأ زواجتت يتلا ءدمألا ةليوطلا ةيعامتجالا نتسلا ققق ضرعم
 ريغ ةديرف ةلاح هنآ نظي مهنم دحاو لكو !نوربتعي ال -خيراتلا لالخ  ةاغطلا
 : نيشياسلا لاوحأ اهيلع قبطنثال « ةقوبسم

 مكل اترو مهب الف فيك مل نيبتو مهسشنأ اوملط نيذلا نكاّنسَم يف مضكس رل
 .( چہھرکم اورکم دقر ید لاتمآلا

 !ةاغطلا رابخأب خيراتلا عي كلذل

# #  *# 

 : لوأدتلاإ ةنس نيكمتلا لإوز نسب قحليو

 . 0ي سانلا نيب اهوا هن مايألا كتر

 لقتنتو ءامثاد رييغتلا ثدحي اغنإو . .اهؤاقب لاط امهم ضرألا يف ةرق مدت مل

 رشسبلا سانجأ نم سنج نمو «بعش ىلإ بعش نمو «ناکم ىلإ ناکم نم ةوتلا
 . رخآ سنج ىلإ

 . ١١ ' ءأرساإللا ةروس () . د۴ : لافنألا ةروس )١(

 . 1٤١ 'نارمع لآ ةروس (£) .+1 ٤2 . ميحأربإ ةروس ()
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 . .اهبابسأ اهل نإف هدنع اهتمكح اهل «هللا ناس نم ةنس اهنآ نم مغرلا ىلعو

 . .راوطأب رمت اهلالحمصضاو اهتأشن يف مألا نإ . اطابتعا ثدحتال يهف

 ءاهدوجو ثل ةمئاقلا ىوقلا عراصت يهف «تاقاطلا ةزفوتسم نوكت اهتأشن يف

 . .اهتقاط لكب لمعتف «ةنماكلا ىوقلا زفحي امثاد عارصلاو . اهدوجو تشتعل مث

 اهسغل ةظقي لظعف ءاهادعأ نم ةفئاخ اهنكلو ةنكع ةمألا نوكت ةرعف ءيجت مث

 . اهنيكمت رمتسیف ءاهلوحامو

 اهنأل ء اهئادعآ نم نمأم يف تحبصآ دق اهن ىلإ اهيف نثمطت ت یرخآ ةرتف ءيجت مش

 . .اهيلع ناودعلا يف نوركفي الغ اهءادعأ بهري ةوقلإ نم اغلبم تخلب

 لالحنالا ادبيو «فرتلا ادبيو ءللهرتلا ادبيو «يخارتلا أدبي ةرتفلا هذه يفو

 . .ءادعألا عمطيف «فعضلا ىلإ يدؤي يذلا

 يف داهجلا فيلاكت ةيهاركو «توملا ةيهاركو ةايلأ بح ىلإ فرتلا لصي نیحو

 ىلإ ةوقلا لقعنتو !لاوزلا ىلإ يدؤي يذلا لالحمضالا ادبي ءلارمألاو سفنألا

طملا ةياهن يف ةتسلا هكردت ىتح « عرعرتي مث بشي «ديدج دولوم
 . . فا

اريشك اهيلع زکرو ةنسلا هذه ىلإ نودلخ نبا تفعلا دقو
 ؛ ييشيوت ذآ هنعو ء

 ؛تومتف خيشت مث ٠ نکمتتو یوقت مث «ةتبان ةريغص أدبت ةرجشلاب ةمألا هبشو

 . توملاب يهتنيو داليملاب أدبي دارفألا خيراتك مألا خيرات نإ لاقو

 هعباتو :نودلخ نبا هيلإ بهذ ام ةحص انضرتفا ول ىتح اًنكلو
 نحف «يپنيوٿ

 يدژي يذلا فرتلا يه مآ «ةنسلا يه توملا ىلإ ىدؤت يتلا ةخحوخيشلا له : لءاستن

 ؟لالحنالا ىلإ

 ةنس :ةضرتفملا ةتسلا كلت اهيلع قبطنت ةيمالسإلا ةمألا له : رحآ الاوس لآسلو

 ؟توملا ىلإ يدؤت يتلا ةخوخيشلا

 ىلع ءاقح ةئس تناك نإ- ةنسلا هذه بتكي مل هللا نأ. ملعأ هللاو -بسحن

 تحخاشو «تبهذو ةيومألا ةلودلا تحخاش دقف .اهعومجس يف ةيمالسإلا ةمألا

 تیشاشو ؛تبهذو سلدنألا يف نيملسملا ةلود تحناشو ‹تسهذڏو ةيسابعلا ةلودلا
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 ةمألا نكلو «فرتلا ءاد «لتاقلا ءادلاب اهلك تبيصأ نيح تبهذو ةينامشعلا ةلودلا

 !بهذت مل ةيمالسإلا

 . . ليلد ةيلاخا ةوحصلاو

 ربخأ يتلا ةكرعملا عقت د نح ةصاأحلو «نيكمتلا ىلإ ةدوعلا لامآب معفم لبقتسملاو

 نماذه للا دیعاپ ماسسا :رجشلاو رجحل ا اهيف لوقي يتلا « هلت لوسرلا اهنع

 . هلتقاف لاعتف يدوهي يفلح

 مأع ةثام لك سأر ىلع هللا ثعبي : هلل لوسرلا لوق وه رمألا حاخفم نوکی دقو

 ° «اهنید ةمألا هذهل ددجی نم

 : هللا دعول ًاقيقح نيكمتعلا داعو ةوقلا تددجت نيدلا ددجت اذإو

 فلخحسا امك ضرألا يف مهتقلختسيأ تاحلاصلا اومعو مكدم ارمآ نيدلا هللا دعو#
 ی ر

 اما مھفوح دب نم مهنلدبيلو مهل ىضترا يذلا مهنید مهل نکمیآو مهلبف نم نيذلا
 . ۳ ایش يب نوکر شی ال يتو دبعي
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 : ءالتبالا ةنس هللا باتك يف اريثك اهركذ دري يتلا ناسلا نم

 . " ي اًريصب اًعيمس العصف هيبت جام ةفطل نم تاسنإلا انقل اإل

 . 2 المع نسحآ مهيأ مهول اهل ةنيز ضرألا ىلع ام المج اإ

 . 2ن رجزف تزرع رار راب موتر
 ةنيعم ةفب صتخمي اهضعبو ءاعيمج رشبلا لمشي ماع اهضعب . . عاونأ ءالتبالاو

 . ساتل نم

 ريك ذاب سابالو ‹ لبق نم هيلإ انرشأ دق اعيمج رشبلا لمشي يذلا ماعلا ءالتبالاو

 . یرحآ ةرم اه هب

 .0۵ * روثلأ ةروس ۲) هيلإ ةراشإلا تشبس ( )

 .۷ ' سهكلا ةروس (£) :ناسنولا ةروس (۴۳)

 .Foe ءایبنالا ةروس (تر
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 نم ةغلتخم ناولأب ةنيزم ضرألاو « عاتمتسالا يف ةقيمع ةبغر ناسنإلا ةرطف يف

 يف عأتملا حابأ ادودح مسر -ريبخلا ميكحلا وهو - ىلاعتو هناحبس هللا نكلو . عاملا

 تاببطلا لحي وهف . مرح تلاو ليلحملا يف هتمكح هلو ءاهجراخ همرحو اهلخاد

 هنآ ملعی ام مّرحو «ناسنإلا حلاص يف هنأ هناحبس ملعي ام حابأف « ثث ٹئابخلا مرحیو

 . ةقيمعو ةداح نأسنإلا سفن يف تابغرلا نكلو . هري

 ةّضصفلاو بهذلا نم ةرطعقملا ريطاقلاو نينيلاو ءاسذلا نم تاوهشلا س سال نيل

 .) ي بآملا نسح هددع لاو ايدل ةاحْلا عام كلذ ثّرَحْلاو ماَعنألاو ةَوسَمْلا ليلا

 ةديرملا ةيعاولا هتايح تاظحل نم ةظعلل لك يف هيف ناسنإلا عضوي يذلا رابتحالاو

 مآ «هللا اهمسر يتلا دود اب يضرألا عاتملل هلوانت يف مزتلي له :اذه وه ةراتخىلا

 يفو « رابتحخالا يف ةطقن هل لجست ةظحل لك يفو ؟دودحلا زواجتيف هتوهش هبلغت

 . رانلا ىلإ امإو ةنحل ا ىلإ امف « ةجيتنلا نلعت ةياهنلأ

 ةدابعلاب ةلصلا قيثو وهو ءهلجأ نم ناسنإلا قلخ يذلا ربكألا رابتخالا وه كلذ

 :اهلالإ ناسنإلا قلخي مل هنإ هللا لاق يتلا

 ١(. ينودبعيل الإ سنتإلاو نجلا تفلح امو

 ةرابحب - يأ . هنع ىهن امو هب رمأ اميف هللا ةعاط -_اهأدؤم وأ -اهاتعم ةدابعلاف

 : رمآألا سفن يه رابتخالا ةدامو . عاتملل هللا اهددح يتلا دودحلاب مازتلالا_ ىرحأ

 ؟ناطيشلا دبعي م. هعيطيف - هبر ناسنإلا دبعي له

 ٦ دحسأ نع دئارلإ عال نییزت يه مهبر ةدا نع سانلا اهب فی يتلا ناطيشلا ةادأو

 مهنم كدابع الإ ىه نيعمْجَأ مهنيرغألو صرألا يف مهن نير يشيرغأ اب بر لاقل

 . ١ هنيصاخملا

 نیو موبد ن ن متی مف مقتل طار م دشا ترآ تبن قو
 .(*  نیرکاش مهرثکأ دجن الو مهلئامش نعو مھنامیآ نعو مھفلخ

 . ۵١ : تايراذلا ةروس (9) ٤ ' ڻارمع لآ ةروس (1)

 ١۷ ء١۱ : ارعا ةررس (4) . + ء۳۹ ` رجلا ةروس (۳)
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 م زرقعماو تص اروفوُم هرج مكؤازج منهج نإ منم لعبت نف بذا لاقل
 دالرألاو لارمألا يف مهكراشو كلجرو كليخب مهّيَلع بلجآو كتوصب مهنم تعطتسا

 ٠ ي ارورغ الإ ناَطيَشلا مهدعي امو مهذعو

 نكتبيلف مهنرمالو مهنينمألو مهتأضألو ك اضورقم ابيصت كدابع نم ثدختأل لاقوإ
 0 4... دهرا ماعتألا تاذآ

 ةياوغ يف تاطيشلا اهعبتي يتلا تاوطخلل قيقد فصو ةريخألا ةيآلا يف ظحاليو

 «هوكلست ال هللا مهل لاق يذلا قيرطلا ىلإ مهدوقيم «مهلضي ءادتبأ وهف « سانلا

 ذخآ هلاوملستسا اذإف « قيرطلا اذه يف (عاتلا نم) مهتيغب نودجيس مهنأ مهينو

 . هنوعيطيف هللا رمآ ةغلاخجب رم مهرمآي
 اهيف نوبيجتسي ةوغه درجمب هتمحر نم مهجرحي ال هنأ هدابعب هللا ةمحر نمو

 : ناطيشلا تاس وسول

 رفغي نمو مهبول اورفتساف هللا اوركذ مهس ارل وأ ةشجاق اوف اذ نیلا

 مهر نم ةرفغم مهؤازج كعلوأ تد ته نرمی مهر اوف ام ىلع اورصي ملو هللا ألإ بودل

 .  ينيلماّعْلا رحأ معنر اهيف نيدلاخ راهنألا اهتحت نم يرجت تانجو
 نيذلا مه رانلا يف نودلخملا اغإ ءرانلا يف هدلخمي ال ةريبكلا بكترسم ىتحو

 نوعرشيو ءهللا مرح ام تولحتسي نيذلاو « هب نوكرشي نيذلاو «ء هللا تايآب نورفكي
 . هللا لزنآ اس ريخب

 هأاده نم حجديف ءاعيمج ساللا هيف لحخدي يذلا ماعلا رابتخالا وه اذه ناك أذإ

 ال - ءالتبالا وأ راح الا نم ىرخأ عاونأ كانهف «لالضلا يق عقو نم بسريو «هللا

 . تاثفو تاثف امغنإ «سانلا لکل عقت

 .  مهقازرأ ر دقب نولتبي مهضعبو «قزرلا طسبب نولتبي سانلا ضعبق

 هالا ام اذإ ماو یه نما ير لوقیق معو همرکاف هنر هالبا ام اإ ناسنإلا اما

 . ! 4. الك ت نناهآ ير لوقف هزر هيلع ر دقق

 HATA ماسلا ةروس (۲) 3غ۳ : ءارسالا ةروس (1)

 ١۷.١١ : رجلا ةروس (4) . ۱۳۹٤۳١ :ٹآرمع لآ ةروس (۳)
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 ءالتبالا ةيضق اهنإ . . هريدقت وأ قزرلا طسب تسيل !كلذك ةيضقلا تسيل ! الك

 يف هللا هل طسبي نيح ناسإلا كولس رابتخا يأ ! هريدقتب ءالتبالا وأ قزرلا طسبب

 نيلاحلا يف وهو ! ؟فرصتي فيك هقزر هل ردقي نيحو ؟فرصتي فيك . . قزرلا

 . رابتخا مضوم

 لخبي ملف لالا قح ىطعأو «ةمعنلا ركش نإف «قزرلا يف هل هللا طب يذلا امآف

 يف حج دقف ؛ةليخم الو فرت الو فرس يف هقفني ملو «هقافنإ يف فرسي ملو «هب

 : كلذ ريغ امأو « رابتحخالا

 ثارلا ف نوئكأتو ۵ نيكسملا ماَعَط ىلع نوضاحت الو ۵ ميلا ةوُمركت ال ل الك

 !نوبسار كئلوأ . ( امج بح لاما نوبحتو © امل الأ

 نم هللا لأسو « ىطعأ ام ىلع هللا دمحو ريص نإف هقزر هيلع هللا ردق يذلا امآو

 نإ امآو . .رايتخالا يف حجت دقف هلام اهب ديزي مارح ةليسو ىلإ أجلي ملو «هلضف
 نم هللا لضفب قحأ انأو يريغ مركأ امك ينمركي ملو (نناعأ يرل لاقو « طخس

 !نيبسأرلا نم اذهف . . يريغ

 فيك رظتيل «ةمأ وأ ةعامج وأ ادرف هللا هيطعي صاح لضفب ءالتبا كانهو

 رفكأ مآ ركشا ينولبيل ير لصق نم اذه لاق : مالسلا هيلع ناميلس لاق امك . نولعُفي

 ١(. مرک يب يير ق رف نتو هفتا رك املا کش نمو
 مك ودع كلهي نآ مكبر ىسعإ : ليئارسإ ينبل مالسلا هيلع ىسوم لاق امكو

 : ليئارسإ ينب نع هللا لاق امكو ."4ةرلمْعت فيك ريَ ضرألا يف مكقلختسيو
 0اد ام اا ن شتر

 : نيقفانلا نم فصلا ةيفصتو < قفانلا نم نمؤلا فشحل ءالتبا كانهو

 مهلبف نم نيدلا اتتف دقو © تودنفي ال مهو اتما اووقي نآ ارك رتي نآ سائلا بسحا

 ا . 4٠ی بذاکلا نمير اوم نیذلا هلا نم
 ٤١ : لمشلا ةروس (۳) . ۷١1۷ : رفا ةروس )7

 .؟۳ . ناخدلإ ةروس ٠١١ . )٤( : فارعألا ةروس (۳)

 ۳ ۲ : توبکنعلا ةروس ()
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 ءاج نشأو هللا باعك سالا ةدتف لحج هللا يف يذوأ اذ للاب انه لوقي نم سالا نمر >
 و يس ا ي اسو ا م وإ فو ت يسع و يس ميل ي تال لهل يالا

 هللا ٌنْمَلعيَلو © نيملاَعْلا رودص يف امي مْلعأب هللا سيل وأ مكعم اتك نإ نلوقيل كبر نم رصن
 . 4( نيقفاتملا نملعيلو اردمآ نيذلا

 . 4 مگرابخآ وبنو نیرباصلاو مكدم نيدهاجملا مّلعَن یتح مكنولبلوإ#
 تاجرد یلعآ هتاذ تقولا يف وهو «رايتخالا تاج رد دشأ وه ربصلا رابتخاو

 : رات الأ

 رر تارشا يشالاو اونا نمف عرار درعا نعي مکتوب
aمهيلع كعلوأ هع ترعجار هيلز اإ هلل اإ اراق ةبيصم مهتباصأ اإ نيذلا ه2 نيرباملا ۾ چن ي چ م ص ب يل جم # ل ب قا ےس قو ص اا اړ  

 8 ّ ّ ر ي اواو قارا ب ا ا ع يي ت یا يول يس

 . 4ةودتهملا مه كملوأو ةمحرو مهر نم تاولص
 . 04 نيرباصلا مليو مكدم اودهاج نيذلا هللا ملعب امو نجلا اولخدت نأ معبسح مآل

 ءاسابلا مهس مكليق نم اولخ نيدلا لَم مكتأي امّلو ةنجلا اولخدت نأ متبسح مأ»
 هللا رمت إال هللا رص ىم هَعَم اودمآ نيدلار لوسرلا لوفي ىح اولرأرو ءارضلاو
 . )4اب یرق

 : رجلا ىلعأ ربصلا ىلع رجألاو

 ١(. & باسح ريفي مهرج تورباصلا ىفوي امنإ $
 ب # #

 !وقحتسي يكل نينمؤلا ىلع هللا اهطرتشا يتلا طورشلا ضعب ىلإ لبق نم انرشأ
 : مهیلع رصنلا لزا

 ضْرألا يف ام تقفنأ ول مهبول نيب فلأو ص نيموسلابو هرصنب ةلديأ يدلا وه
 كيسح يبثلا اهيأ اي تد ميكح ريرع لإ مهيب فلآ هللا نكلو مهبول نيب تفلآ ام اعیمج
 . ١ لاتقا ىلع نينمؤملا ضرح يلا اهيأ اي ىه نيبمؤملا نم كاعبتا نمو هللا

 , ۳١ !دمحم ةروس () 1١ ء؟١ 'توبكسلا ةروس ()

 ٠٤١ :نأرمع لآ ةروس ٥۷٠١١ . )٤6( :ةرقبلأ ةروس (۳)
 ٠١ * رمزا ةروس ( , ٠١4 .ةرقلإ ةروس )٥(

 . ٦6١١ لاميألا ةروس (۷)
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 ةمثو . . لاتقلل نيدعتسم هلل نیدرجتم ‹مهيولق ةفلأتم نينمؤم دوجو نم دبال

 : یرخآ طورش

 di م وا ي س ړڳ

 . 4 ةوق نم متعطتسا ام مهل اودعاو و

 . 0ي نوحلفت مكلعُل اريثك هللا اوركذاو ارياف ةف متيقأ اذإ اوتمآ نيذلا هيأ اي

 . "هرابدألا مُهولوت ال اقحَر اوُرفَك نيدلا ميل اإ ارمآ نيدلا اهيأ اي
 ر م ا ها غ صو ر ق ف ا ا سرس
 امو !وفعض امو هللا ليبس يف مهباصأ امل اونهو امف ريثک تنویر هعم لاق يبن نم نياك

 . )4 نيرباصلا بحي هللاو ارناكتسا

 ةنمزملا ةليلقلا ةتفلا راصتنا اهيف ققحتي . ةيمتح تسيل يأ ةبلاغ ننس كانهو

 : ةرفاكلا ةريثكلا ةثفلا ىلع

 . )(نيرباصلا عم لاو هللا نذإب ةربفك ةف تبلغ ةلبلق ةف نم مك
 : هللا ىلع لكوتلا تيسنو ءاهترثك اهتبجعأ اذ بَّلْعَت دق ةريثكلا ةغفلأ امنيب

 اهب ضرألا مكيلع تقاضو اعيش مكدع نعت ملف مكترذك مكتبجعأ إ نینح موو
aj # eص س ا ا ي ت ر ى ى  MM BJف ت ا  

 ادونج لرنأو نيتمؤملا ىلعو هلوسر ىلع هتنيكس هللا لزنآ مث 62 نيربدم متيلو مث تبحر
 . ج نيرفاكلا ءارج كلو اورْفَك نيذلا بلع اهورت مل

# ¥ 

 : عفادتلا ةنس نع ثدحتت اريخأو

 ىلع لضف وذ هللا نكلو ضرألا تدسسعل ضع مهضسعم سادلا هللا عقد الولرإ#

 . 4 نيملاعلا

 . ٤٠١ . لالا ةروس () ٠١ : لاغنألا ةروس (1)
 ٠٤١. :كارمع لآ ةروس (4) . ٠١ . لافمألا ةروس (۳)
 ٠۴١ ۲١. ةبوتلا ةروس () ۲44 ' ةرقلا ةروس (2)
 ء١١ . ةرشبلا ةروس (۷)
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 هيلإ راشآ يذلا «ءاقبلا عارص» ىمسي ام نيبو ةنسلا هذه نيب طلخي سانلا ضعبو

 اھفرح نم اھفرحیف "Survvaا for he گاو «بسناللءاقہلا١ هيف لاقو «توراد

 مهنأل ءءاقبلاب ىلوألا مه مهنأ برخلا نم نومعازلا معز مث .٠حلصألل ءاقبلا» ىلإ
 !حلصألا مه

 فراحتملا ىنعملاب حالصلا ركذي ملو !؟ميقلاإ» نع طق ثدحتي مل الوأ نورادف

 بسانتب ال يعلا تانئاكلا نإف ةيجولويج تاريغت ثدحت نيح هنإ لاق امنإ .هيلع

 يتلا تانئاكلا ىقبتو (روصانيدلا ضرقنا امك) ضرقنت ةثداحخلا لاوحألا عم اهبيكرت

 وأ نثاكلإ يقرب اذهل ةلص الو «ةثداحلا لاوحألا عم رثآتت ال وأ .اهبيكرت بساتتي

 نم ساقي ال ام ىقرآ ناک ضرقنا يذلا روصانيدلا نإف . ررطتلا ملس يف هيقر مدع
 الوأ رمألاو !راصرصصلا ىقبو ىقرألا روصانيدلا ضرقنإ كلذ عمو «راصرصلا

 مل عوضوم كلذف «يقلخلا وأ يسفنلا حالصلاب هل ةلص ال نوراد فرع يف اريحآو

 نع ردحنا دق ناسنإلا نأ معز نيح «هتيرظن بويع نم وهو « طق نوراد هل قرطتي
 قرفي يذلا يحورلاو يقالخألاو يسفنلا بنا ا امامت لمهأو ءايلعلا ةدرشلا دحأ

 . .هدحو يدسحلا بيكر ثلا ىلإ تفتلاو «ناسنإللا نيبو اعيمج تانا ويحا نيب

 تسيل ميركلا نآرقلا اهنع ثدحتي يتلا ةتسلاف كلذ لك نع رظنلا فرصب نكلو

 «ناذآلا ىلإ هيق قراغ وه يذلاو «برغلا هنع ثدحتي يذلا ءاقبلا عارص» يه

 !دوجورلا نم ىوصقلا ةياغلا وه هبسحي يذلاو

 الو ميق ريخب ءةرطيسلاو ةبلغلا لجأ نم وأ «ءاقبلا درجممل ءاقبلا عارص نإ
 ةعيرش لعج يذلا وه هنأل «رمدم عارص وهل ‹مويلا ملاع يف دئاسلا وهو «قالخأ

 نم هحيزي وأ «فيعضلا لكأي يوقلا «بوحشلا نيب ةلوادحلا ةلمعلا يه باضلا
 . قيرطلإ

 يهتني يذلا «رشلاو ريا عفادت وه هننس نم هلعجو هللا هررق يذلا عفادتلا امنيب
 يف دج وي نآ هننس نم لعج هنآب هدابع ىلع ن هللاو .رشلإا ىلع ءاضقلاو ريخ ا ةباخب

 لطابلا قهزيف «لطابلا لهأ مهب هللا عفدي حالص لهأو نايإ لهو قح لهآ ضرألا
 وه حبصي الف داسفلا رسحني ليلقلا يف وآ داسفلا نم ضرألا ولختو < قلا رصتنيو
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 تجرح ةمأ ريخ نوكتل هللا اهجرحخأ يتلا ةمألا ةمهم تناك كلتو . رطيسملا

 نوكت يتلأ طسولا ةسمألا «هللاب نمؤتو ركنا نع يهنتو فورعملاب رمأت «سانلل
 ةثراكلا وهل ةحاسلا نع ةمألا هذه بايغ نإو . . ةيرشبلا لكل ةدئارو ةدئاقو ةدهاش

 ملظلا وشفو ‹ضرألا يف داسفلا وشف نم اهباصأ ا ةيرشبلا تباصأ يتلا ىربكلا

 يتلا ةلوعلاو «دوهيلل ةيلاعلا ةرطيسلا هئم يفكيو «فارحتالا فونصو دادبتسالاو

 : . ضرألا يف يقلل ا لالحنالاو يداصتقالا ملظلا ضرفت نأ ديرت

 فارصعأ نع ء«داسقلا نم ضرألا ظفح ىلإ فدهت يتلا هللا ةنس دعبأ ام !الك

 !ضرألا يف بلاغلا وه داسفلا لعبت يتلا ‹ناطيشلا ةدابع رصع يف ةلاضلا رشبلا
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 وه « ميركلا هللا باحتك يف يوبرتلا زاجعإلا نع انيدح هب متخن ام ريخ لعلو

 . ىتسحلا هللا ءامسأ

 . . رظنلا تفلت ةرهاظ وه يركلا نآرقلا يف تاقصلاو ءامسآلا دورو راركت نإ

 اهفصوب يوعدلا زاجعإإلا نع ثيدا يف لبق نم ةرهاظلا هذه نع انثدمت دقلو

 ىلإ انرشآو « نينموملا سوفن يف نالا خيسرتو «مهبرب سانلا فيرعتل ىلشم ةليسو
 . ةيآألا هلمشت يذلإ ىنعملا بساني اج ةينآرقلا تايآلا ماتخ يف درت ام اريثك اهنآ

 لاجملا يف اهرثأ نإو . يوبرتلازاجعإلا لاجم يف اهتاذ ةرهاظلا نع ملكتن نآلاو
 يه ةديقعلاف بجصع الو . يدقعلا لاجىملا يف اهرثآ نع لاحب لقيال يوبرتلا
 يف - ةديقعلا تخسر ادل . يمالسإلا ةيبرتلا جهنم يف ىربكلاو ىلوألا ةزيكرلا

 مازتلالاو « هللا دنع نم يقلتلل ةايهم سفنلا تحبصأ دقف ةحيحملا اهتروص

 ىشنت يئلا ءةقحلا ةيبرتلا يه هذهو . هللا قالخأب قلخعلاو «هللا دنع نم ءاجاجب

 .«حلاصلا ناسنإلا#

 لك يف اهديدرتو «تافصلاو ءامسألا ىلع زيكرتلا يف ةمكحلا تناك انه نمو
 اهيجوت وأ «مهماوقأ عم ءايبنألا صصق نم ىورت ةصق ةبسادلا تناك ءاوس «ةبسانم

 وأ ايسايس وآ ايعامتجا اهيجوت وأ ءايلقع اهيجوت وأ ءايقالحأ اهيجوت وأ ءایحور
 . نآرقلا اهب رحزي يتلا تاهيجوتلا هذه رخآ ىلإ . . ايداصتقا وأ ايبرح
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 ءايبنألا نم ةعومجم صصش درت ثيح « ءارعشلا ةروس نم الثم ذحخ
 مهرتكأ فاك امو ةيآل كلذ يف إل : ىلاعت هلوق دري ةصق لك ةياهن يفف . مهمارقآ

 .4ميحأرلا ريرعْلا وهل كبر إو ©5 نيبمؤم
 يف ءاج امك اهبقع يف ال ةصقلا حات اتتفا يف تافصلاو ءامسألا دورو نوكي انايحأو

 ع2 ميلألا باذعلا وه يبدع آر تد میجر رولا تا یا يداتع يت : رجلا ةروس

 . 4. . ميهاربإ فيض نع مهتنو
 ىسوم ةصق ءائثآ ة صصقلا ةروس يف ءاج امك ةصقلا ءانثأ ذ وکی انایحآو

 . 7( ميحرلا روفغلا وه هلإ | هل رْفعف يل رعغاف يفت تمْلَظ يإ بر لاق  :مالسلا هيلع
 هيف مه يذلا رَ ليئارس يپ ىلع صقي نارا اده ذإ> : لمتلا ةروس يف ءاج امكو
 ا ا ب

 ريرعْلا وهو همكحب مهيب يضقي كير نإ © نينمزمْلل ةمحرو ىد إو ع» توفي
 . 2 ميلعلا

 وأ مكسفن يف ام اردبت نإر ضْرألا يف اَمر تاومّسلا يف ام هلل : هيجوتلا اذه ذو

 . )4 ربدق ءيش لک ىلع هللاو ءاشپ نم بڌعيو ءاشپ نمل رفغيف هللا هب مکبساحي هوفخت ةت
 عا ل

 اوما يف م میر هلا هن هود را مک رردص يف ارت د : هيجوتلا اذهو

 ٠ رضحم ري نم تلمع ام شت لک دج موب © ريد ءيه لڪ يلع هللاو رايا يف امر
 ر ا ةا ر ا نا دوت ءرس نم تلمع او

 . 04 داملا

 نم لخدي © اميكح اميلع ناك هللا نإ هللا ءاهي نآ أل توءاَفَت امو : هيجوتلا اذهو

 . يميل اباذع مه دع نيملافلاو هتمحر يف ءاي

 هللا نالا ابك امہ ءاَرُج امهیدیآ ارفاق ةقراسلار قراسلاو ا : هيج وتلا اذهو

 . 0چ میک زیزع هللاو

 ,ة١ء.۹٤ رجا ةروس (۴) 1٢۳ ٠١٤ 'ءارعشلا ةروس (

 راپ ا لمنلا ةروس (£) 1 سصصقلا ةر وس (۳)

 ٣۶۰ ء۴۹ نارمع لآ ةروس () ۲۸٤ .ةرقيلأ ةروس (۵)
 TA ةا ةررس (۸) To : ناساولا ةروس (۷)
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 موقب هللا يتأي فوسف هديد نع مكس تري نم اودمآ نيدلا اهيأ اي : هيجوتلا اذهو

 نوفا الو هللا لبس يف نودهاجي نيرفاَكلا ىلع ةرعأ نيسْوملا ىع ةلذأ ةويحْبو مهيب
 . ١24 ميلع عسا هللار ءاي نم هيت هللا لصق كلذ مئال ةو

 اميلَع اركاّش هللا تاكو معتمآو متركش نإ مگباذعن هللا لعق ام 8 :تاهیجوتلا هذهو

 نإ 629 اميلَع اعيمس هللا فاو ملظ نم الإ لوقا سم ءرسلاب رها هللا بحب ال ه»

 ,٠ ياريدق رفع ناك هللا فإف وس نع اوقع وأ وقح وأ ری اود
 مسا ركذب يهتنت اهتائموأ تاهيجوتلا تارشع . .الكهو . .الكهو . .اذكهو

 ؟دوصقملا امف . . العلا هتافص نم ةفص وأ ىنا هللا ءامسأ نم

 امك ةيفسلف اياضق وآ ينهذ لدج ىلإ اهلوحنل تافصلاو ءامسألا هذه تلزنأ له

 ! ؟تاريثأتلا نم هريغ وأ ينانويلا يركفلا وزغلا ريثأتب ةلاضلا قرفلا تلعف

 اهتنحش نم تافصلاو ءامسألا تغرفأ اهنأ ةزشانلا قرفلا هذه هتلعف ام اوس نإ

 . .ريثأتالو ةرارح الو اهيف ةيويحال ةدراب ةينهذ اياضق اهتلوحو « ةلثاهلا ةيوبرتلا

 طيح هتافصو هللا ءامسأ ىلإ ةعونتلا ةددعخملا ةرركتملا تاراشإلا هذه تناك امنإ

 . قيثو طابرب هللاب هطبرتو «هلاوحأ عيمج يف يرشبلا بلقلاب
 اهيناعي يتلا رعاشملا وأ ءاهب ري يتلا فورظلا نكت ايأو «ناسنإلا ةلاح نكت ايأف

 حاعفلا وه هللا .قازرلا وه هللا ديري ال لأعفلا وه هللا . ربدملا وه هللا . هللا مشف

 وه هللا . ضباقلا طسأسبلا وه هللا . ثيخلا لزم وه هللا .بركلأ جرف وه هللا

 . .ريدأغملا ردشم وه هللا . كللا كلام وه هللا . مغانلا راضلا وه هللا . تيملا ييحلا

 ةبغر يأ وأ ؟هب ملي روحش يآ وأ ؟هب ري فرظ يأ يف ناسنإلا لعفي اذامف

 نم ؟وجرڀ نم ؟ٽيغتسي نم ؟بلطب نم ؟هج وتي نل ؟اهفاخي ةفاخم يآ وآ ؟اهبغري
 ؟لکوتي نم ىلع ؟نکری نل ؟نیعتسي نم ؟فاخی

 . . . هللا هتإ

 : بولطملا يوبرتلا رثألا وه كلذ

 . 16۹ 1٤۷ ' ءاسنلا ةروس () ف٤ ةدئائاةروس (1)
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 ج باللا يلرأل تايآل راهملار لبللا فالعخماو ضرألاو تاوَمسلا نح يف إل
 . مهلاوحأ عيمج يف يإ . «مهبونح ىاعو ادوعقو امف هللا بورك ذي نيذلا

 ؟ينغلا نمف ؟ةيفاعو ةمالسو ىنغو الام ديري

 ؟رصانلا نمف ؟ ءادعألا ىلع ارصت ديري

 ؟يجنملا نمف ؟ هقاخي ءيش نم ةاجنلا ديرب

 ؟يطعلا نمف ؟ ةدفحو نيتي ديرب

 . . ىسشيل ناسنإلا نإو

 ءارو نم ىسنيو اهيلإ نكريف «ةلعافلا يه اهنظيف بابسألا نيب انايحأ قرغي
 . بابسألا

 :عفللاو رضلأ هديب نأ بسحييف «هعزفي توغاط نم فوخ يف انايحأ قرغي
 نأ ىسنيو « نايغط نم ةاجنلا يغيب «هتمارك وأ هنيد باسح ىلع «هيلإ فلزتيف
 ءس مگنوموسپ توعرف لآ نم مکادیجن دلو هللا دنع نم هل ردقم وهف عقي نح ءالبلا
 . چ میظع مكبر نم ءال مکلد يقو مكءاسن تويحتسيو مك ءادبأ نوحي دي باذعلا

 دنع ىسني . . ىسليف ءاهقيقع ديري ةيغر وأ هوجري لمآ ىلإ علطت يف انايحآ قرغي
 بيقرلا ةياقر نع لفغيو «هبر ىصعيف « عفدنيف ؟اهيلإ ميلسلا قيرطلا امو ؟ييه نم
 . .لالضلا يف عقيف ءهناحبس

 ! یسنپ ال نآرقلا عم شیحی نیحو

 !نايسنلا ىلإ هل ةصرف ال

 هل عدیالف «بناج لک نم هب طيح « رتفی الو « عطقنی ال همام مثاق ریکذعلاف
 : نايسلاوآ تلفتلل ةص رف

 ١. 4 ديش رُو سلا یقلآ را لق هل هک نل رکذل كلذ يف ڏإ

 ٤4 ةرقلا ةروس (۲) 1۹١. ء۰٠1۹ .ثارمع لآ ةروس (1)
 ۳۷ قةروس()



 يتلاو ءهللإ باتك يف تافصلاو ءامسألا اهيدؤت يتلا ىمظعلا ةمهملا يه كلتو

 نم ينغي الو نمسي ال «ميقع ينهذ لدج نم اهلوح هتراثأ ام ةلاضلا قرفلا اهتدسفأ
 ! عوج

# #F  #% 

 . نآرقلا باحر يف ةيبرتلا متت اهانركذ يتلا اهلك لئاسولا هذهب

 لثابقلا كلت نم «سانلل تجرحخأ ةمأ ريح هللا جرخأ اهلك لئاسولا هذىهبو

 فلآ نأ ال ول اهبولق فلتأتل الو ءهللا اهاده نأ الول يدتهتل نكت مل يتلا ةرحانتلا

 . هللا اهبولق نيب

 ىلع لايجألا ةيبرت اقح داري نيح لايجألا ةيبرت نوكت اهلك لئاسولا هذهبو

 .مالسإلا

 ؟ زاجعإلا اذه نم مظعأ زاجعإ يأف

 نم نيركنملا نيبذكلا يدحتل هتاذ يف ادوصقم افده ينايبلا زاجعإلا ناك دقل

 . .خيراتلا يف مهدعب يتأي بذكم لكو ءةرم لوأ نآرقلا اذهب نيبطاخملا برعلا

 ء هللا الإ هلإ ال ةديقع ةيلجعل «يوعدلا زاجعإلل ةادأ هتاذ تقولا يق ناك هنكلو

 . بولقلأ يف اهتيبشتو

 يف ادوصشقم افده «ينايبلا زاجعأإلا ىلع لمتشملا « يوعدلأ زاجعأإللا ناك دقلو

 . كيرش الب هدحو هودبعيل «قحلا مهرب سانلا فيرعتل «هتاذ

 .«حلاصلا ناستإلا» ءاشنإلل يوبرتلا زاجعإلل ةادأ هتاذ تقولا يف ناك هنكلو

 . دوشنم لا فدهلا قيقحتل ةفلآتم ةقناعتم « زاجعإلا تالاجم لك يقتلت اذكهو

 ! زاجعإ وهل هتاذ اذه نإو
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 يحيرشتلا زاجعألا نم

 . .ةايحبلل اجاهنمو ةعيرشو ةديقع تناك هللا دنع نم تءاج ةلاسر لك

 معزيامك روطتت ملو ريغتت ملو اعيمج تالاسرلا يف ةدحاو يهف ءةديقعلا امأف
 هلإ ال ىه ةلاسر رحخآ ىلإ ةلاسر لوأ ذنم تناك دقف . . يلهاجل ا نايدألا ةنراقم ملع
 دثاقع وه روطتو ريخت يذلا اغإ .؟هريغ هلإ نم مكلاسم هللا !وديعا» ٠هلثا الإ

 مهعم ريغتتو ءاهنوعنصي نيذلا رشبلا لاوحأب رئأتت « ةيرشب ةعانص اهنأل « ةيلهاجلا
 نايدألا ةنراقم ملع معزي امك تروطت دق نوكت نأ زوجيو . لاح ىلإ لاح نم
 ةدابع ىلإ « ةعيبطلا ىوق ةدابع ىلإ «مطوطلا ةدابع ىلإ ء بألا ةدابع نم يلهاجلا
 ىلإ لع دمحم ىلإ مدآ ذنم ةحسيحصلا ةديشعلا مآ . .مانصألا ةدابع ىلإ كالفألا

 « يبن وأ لوسر ةثعب عم انيح ةيرشبلا اهيلإ ءيفت «ديح وعلا ةديقع يهف « ةعاسلا مايق
 ةديقعلا ىلإ سادلا ديعي رخآ لوسر يتأي ىتح « فأرحنالا نم انول اهنع فرحت مث
 : لضي نم لضیو ‹ یدتها نم دوعبف + ةا

 هللا ىذه نم مهنمف توغاّطلا اوبتجاو هللا اودبعا نآ الوسر مَا لک يف اشعب دقوا
 . (يةلالضلا هيلع تّقَح نم مهنمو

 نم مكلام هللا !ودبعا» «هللا الإ هلإ الةاهتاذ ةملكلا غلييل هات لسرلا متاح ءاج مث
 : ءاعمج ةيرشبلل لب < نينيعم موقل ال نكلو « «هريغ هلإ

 أر لإ ال ضزألاو تاَرمَسلا كلم هَل يدا عيمج مكي هللا لوسر ينإ سالا اهيآ اي لفل
 هة #r 4 و ا غ م ا پي ل ا ا ۴ س م

 مكلعل هوعبتاو هقاملكر هللاب نمؤي يذلا يَّمألا يللا هلوسرو هللاب اودمآق تيميو ييحب وه
 .() ترده

 . .ةديقعلا رمأ اذه

 )١( للا ةروس * ۳٦ )( اد۸ .فآرعألا ةروس .
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 . فلتخسم رهف ةعيرشلآ رم ام

 .٨04 .اجاهنمو ةر مک تج لکيو
 : نيدلا لمتكاو ةمعنلا اهب تمت يتلا ةمتانلا ةعيرشلا تناك مث

 . (اديد مالسإلا مکل تیضرو يتمعن مكیلع تمَمْنأر مکنید مُکَل تلم مرا
 ريشن «ميركلا نآرقلا يف يعيرشتلا زاجعإلا بناوج ضعب نع ثدحتن نأ لبقو

 نيد ىلإ وعدت يتلا «ةرصاعملا ةيلهأحل لا اهيف فرحنت يتلا اياضقلا نم ةمهم ةيضق ىلإ

 ةقالعالو «بلقلا اهلحم «برلاو دبعلا نيب ةقالع يآ . . ةعيرشالب ةديقع ىف لثمتي

 نأش نم -اومعز-كلذف «يعامتجالا وأ يداصتقالا وأ يسايسلا ةايحلا عقاوب اهل
 . هللا لزنأ ام ىلإ عوجرلا نود « مهسضنآ دنع نم هيف نوتفي نيذلا مهو ؛رشبلا

 همر ؟نيدلل اًسييست هللا ةعي رش ميكحتب ةبلاطلا وأ ء هللا لرنأ اج مكحلا نومسيو

 ! !ريتاسدلأ

 يف اهنع انثدحت ءاهب تملأ ةصاخ فورظل اهتعيرشو اهنيد يف كلذ تعلص ابروأو

 امنإ طق هتقيقح ىلع لزنملا نيدلا فرست مل ابروأ نأ اهتصالح « باك نم رثكأ

 يف الإ) طق هللا ةعيرش اوةبطي مل مهو «ةسيلكلا ءابآ هفرح ءافرحم انيد تفرع

 دنع نم اوقبط امنو ء(ةرسألا نوششو قالطلاو جاوزلاب ةفلعتملا ةيصخشلا لاوحألا

 نم هوحنو هيلع اوراثف «نيدلا نم سانلا رفن اعشب انايغط . نيدلا مساب د مهسفنأ

 ‹بلقلا اهلحم يتلا « برلاو دبعلا نيب ةصاخل ا ةقالعلا كلت يف هومجحو ۰ مهتایح

 عقاولا اذه مكحت امنإ « يعامتجالا وأ يداصتقالا وأ يسايسلا عقاولاب اهل ةلص الو

 . رشبلا نيناوق

 . هناحبسءاش اجب اهبساحپ اھبر یقلت مویو «ءاشت ام اھنیدب لعفت ةرح ابروأو

 يركفلا وزعلا اهشعبم «مهيلع ةبرغلا لك ةبيرغ ىوعدلا هذهف نوملسملا امأ

 ايو ابروأ هلعفت ام ذاخيتأو هللا دنع نم يقلتلا ضفرو ‹«برخلا دنع اچ راهینالاو

 ! هعابتا نم دب ال

 . ۳ .ةدثانا ةروس () , ٤۸ ` ةدئالا ةر وس ()
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 ةفغصب ةريخألا ةلاسرلاو ءاهلك ةيوامسلا تالاسرلا يف لثمت امك  نيدلا نإ

 نيذلا مه رشبلا سيلو ءىلاعتو هناحبس هللا دنع نم ؟اًسيسم» لرتي ةصاخ

 ىضق رم يف مهيأرب اولوقي نأ مهل قحي ال رشبلا نآ امك !مهسفنأ دنع نم هنوسيسي

 :همكحب یلاعتو هناحبس هيف هللا

 مه رنا نم ةريخلا مه توكي نأ ارمَأ هلوسرو هللا ىضق اذإ ةنمؤم لو نمل ناک امو

 .() ادیب الالض لَض دقق هلوسرو هللا صعي نمو

 . نو رفاکنا مه كملرأق هلا لزا امب مکحی مل نمرو

 ." يتوملاطلا مه كيترأف هللا لّرنآ امب مکحی مل نموا

 . © ينوقساملا مه كملف هلا لزنآ امن مکحی مل نمو

 اجرح مهسقنأ يف اوج ال مف مهيب رجس اميف كوُمَكحُي ىح نومي ال كرو الق
 . 4یت ارملسیر تیضق م

 جرخي مل يذلا ةمألا عامجإ نإف ءانايحأ راغي يذلإ لدحلا نع رظنلا فرصبو

 ةلملا نم جرخم رفك هللا لزنأ ام ريغب عيرشتلا نأ ةمألا خيرات يف دحاو ملاع هيلع

 ! نوثدحملا ةئجرملا معزي امك رفك نود ارفك سيلو

 ۔ىلاحتو هناحبس ۔هدحو هلإلاف . هللا الإ هلإ ال ةديقعب ةرشاسم قلعت ةلاسم هنإ

 اذه . حيبق اذهو نسح اذه .مارح اذهو لالح اذه : لوي نأ هل قحي يذلا وه

 نيسحتو «ميرحتو لليلحتو ءةحابإو عنم : عيرشتلا وه اذهو) حابم ريغاذهو حابم

 ةيبويرلاو ةيهولألإا تافص لكب ؛ كلذ يف قحلا بحاص وه هدحو هللاو (حيبقتو

 ةفصبو «هقلخ نم دحأ اهيف هكراشي ال يتلاو - هناحبس هدحو اهب فصتي يتلا

 فيطللا وه هنأو «ميكحلا ميلعلا وه هنآو ‹قلاخلا وه هنأ : تافصلا هذه ةصاخ

 : ربا

 3: ' ةدئالا ةروسم (۴) ۳١ .سارسلا ةروس (1)

 . ٤۷ . ةدئالا ةروس (£) . ٤27 ةدئالإ ةروس (۳)

 . ا ءأاستلا ةروس (ه)
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 . 0هزار نحل هدا
 .4اميكح اميلع ناك هللا هإ $

 .4رييخلا يطل وهو أح نم ملم الآ
 ءميكحلا ميلعلا وه هنآ اهو «رمألا بحاص وهف هناحبس قلاخلا وه هنآامبق

 يذلا ناستإلا اذه رمأل حلصي ام هتمكحو هملعب عضي يذلا وهف ؛ريبخ ا فيطللا
 : هسفن براسمو هقثاقدو هصئاصحخ لک ملعیو « هقلح

 لح نم هّيلإ برأ نحو هست هب سوسوت ام معو تاسدإلا افلح دقو
 .( 0 ديرّرلا

 ىلع ناسنإلا دجو ذنم اياسضقلا ةيضق يهو ءاهرهوج يف ةيضقلا يه هذه

 نم هريغ مآ هللآ ؟هلإلا نم ةيضق . .اهيلع نمو ضرألا هللا ثري نأ ىلإ ضرألا
 هللا : ةصاخ ةروص لحأت ةصاحخ ةفصب ةرصاعملا ةيلهاحلإ يف يهو ؟ةموعزملا ةهلآلا
 ؟ناسنإلا مأ

 الب هدحو هودبعي نأ اذه مهملع ىلع توبتريو «هللا هنأ نوملعيف !ونمآ نيذلا امأف
 مهف هتدابع نع اوربكتسا نيذلا امأو . مهيلإ لزنأ ام اوعبتيو ‹«هرمأ !وعیطپو ‹ ثیرش

 ؛ نوفکنتسیو ؛نولداجي

 نيدلا امو هلق نم مهديريو مهروجأ مهيفويف تاحلاصلا اولمعو اوما نيدلا امال
 ولر الو هللا نرد نم مهل تودي الو اّمسيلأ اباد مهب ارربكنساو اوفكتسا
 , ياريس

 ةعيرش ميكحت مدع ىلإ وعدت يتلأ ةرصاحملا ةيلهاحلا ةهجإول اهنم دبال ةراشإ كلت

 ايد ةيئاملعلا ذاختأو ٤يسايسلا مالسرل اة مسا هبلع نوقلطي ام ةبراحسم ىلإو « هللأ

 . يهلإلا نيدلا نم الدب

 ١١ : ءاسلا ةروس () , ه٤ :فأرعألا ةروس ()
 . 11: قةروس ا7 ٠٤ . كلا ةروس ۳
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 يتلا « ةينابرلا ةعيرشلا يف زاجعإلا يحارن ضعب ىلع جرحن ةراشألا هله نمو
 . .ةعاسلا مايق ىلإ رشبلا ةايح مكحتل هللا اهلزنأ

HH FF # 

 ةعبرأ ليق تلزن يتلا ةعيرشلل يآ : لاؤسلا اذه امئاد نييناملعلا ناسل ىلع ددرتي
 نع فالتحخالا دشأ فلتخي عقاو وهو «مويلا دوجوملا عقاولا مكحت نأ انرق رشع
 لبقتسملل ةحاص اهنآب معزلا نع السضف «ةعيرشلا كلت هيف تلزن يذلا عقاولا
 ؟فالذک

 رمأو ءهللا اهلزنأ يتلا ةعيرشلا يف زاجعإلا هجوآ دحأ اذه نإ نحن لوقنو
 ءاهنع أولختي نآ هدعب رشبلل زوجي ائيعم اينمز ادح اهعابتال للعجي ملو ءاھعابتاب
 قيبطت نع اهيف رشبلا فكي ةنيعم ةيداصتقا وأ ةيسايس وأ ةيئيب الاوحآ ددحي ملو
 .ةعيرشلا

 امأكق .هتمكحو هللا ملع يف كشلا هانعم تريغت فورظلا نأب لوقلا درجم نإو
 نأ هناحبس ملعي نكي ملق « ةعيرشلا ليزنت تقو اصقان ناك هللا رفغتسن هملع
 تناك هللا رفغتسن  هتمكح اغأكو !فورظلا ريغ فورظ يتأتو «ريغتتس فورظلا
 اهلزنآ يتلا ةعيرشلا هذه ةيحالص يف فورظلا رّيْعت رثآ هناحبس رّدقي ملف «ةصقان
 !ديدمت ريغب اقلطم اعابتا اهعابتاب رمأو

 هللا ملع يف نونعطي كلذب مهنآ فورظلا ريغت ةتفال نوعفري نيذلا كرديال دقو
 «هوعي مل وأ كلذ اوعو ؛ مهداقتعا مزالو «مهلوق مزال وه اذه نکلو «هتمکحو
 كلت ؤرجت مل ميكح ميلع هللا نآب اقح اونمآ مهنأ ولف . هودصقي مل وأ هودصقو
 هنيدو هللا هات مهرعاشس دسفتو <« مهبولق ىلع رطخت نآ ةدساقلا رطاوخلا
 . هتسيرشر

 نكلو ءهنيدب قلعتت يتلا رومألا نم رمأل الهاج ناسنإلا نوكي نأ يف بيع الو
 يندر بر : لوقي نآو «هتلاسهسج ليزي یتسح قحا نع ثحسبی نآ ذقدنع هيلع
 « ملاعلا وه هنآ معزیف دیزی مث «هلهج ىلع رصیو الهاج نوکی نأ امآ . . امل

 ء١4١١ . هط ةروس (1)
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 ةينالقعلا ءادعأو ملعلا ءادعأ نوفلختلا نورحأتملا لاهجلا مه هنوقلاخي نيذلا نآو
 ةرصاعملا ةيلهاجلاو . . ةيلهاج لك . .ةيلهاجلا بئاصم نم اذهف . . مدقتلا ءادعأو
 سيسكلأ» هامسأ ام قوف اهعضتو «؟ريونتلآ»و ؟ملعلا ةنفال عفرت يتلا ةصاحخ ةفصب
 !١ ءلوهجملا كلذ « ناسنإلا» قيشلا هباتك يف قبطملا لهحل اب «ليراك
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 دتهت مل يتلا قئاقحلا نم كلتو . .ريغتم وهامو تياث وه ام ةيرشبلا ةايلا ييف

 . ةرصاعلا ةيلهاحلاو < ىطسولا نورقلا ةيلهاج : اهيتيلهاج يف ابررأ اهيلإ

 ىبروألا ركفلا ناك دقف _؟"مهدنع ةملظملا_ىطسولا نورقلاإ ةيلهاج يف امأف

 رييخت يأ ىلإ رظنيو «ءيش لك يف تاشلا ىري «هيلع فرشتو ةسينكلا هبت يذلا
 لالض وهف مث نمو «هللأ ةعاط ىلع جورخو «كوكلا سيماون ىلع جورح هنآ ىلع
 !راوبلاامهريصمو ؛ةقطرهو

 لكل ادامع ةينيورادلا روطتلا ةيرظن تذختا يتلا ؛ةرصاعملا ةيلهاجلا يق امأو
 اذه يف قالطإلا ىلع ءيشل تاسيئال هنآ ىري يبروألاركفلا ناف « ؛اهتاروسصت
 «ةسيبطلا نيناوق# و «نوكلا سيماونل فلاخم ءيش يأ ىلع تابثلا نأو «دوجولا

 اهريصم ءةيعجرو دومجو ةلاهج وه ءيش يأ ىلع تابثلا ىلإ ةرعدلاف مث نمو
 !راوبلا

 !ةلالضلا يف ةعقاو ابروآ تناك اهيتلاح اعلك يفو

 ريغت كلذك هيف سيلو ؛ريختي ال قلطم تابث هللا هقلخ يذلا نوكلا يف سيلف
 ةتباث نینارق همکحت لاکشألا يف مئاد ريغت هيف اغإو !قالطإلا ىلع ءيشل هيف تابلاال
 ذهو . .ةيرشبلا ةايحلا وأ « يداملا نوكلا كلذ يف ءاوس ءنوكلا يف هللا نتس يه
 . بيرجتلاو ةساردلاو ثحبلا دعب !؟ريخأ ملعلا اهيلإ ءاف يتلا ةيملعلا ةرظنلا يه

 نأ نكي تارللا نكلو . . ريتال ةعباث اهتانركم نيب ةقالعلاو ٠تباث ةرذلا نايك

 عئصن- لهجا اذهب .اتيإو . قطم لهح ناسنإلا ةقيمحب اتلهج نإ :اذه هباتک يف ليرات سیسکلا لوقی (۱)
 !ةراشل-ا فلت يف هلغوت داز املك رادحنا باسإإلا دادزي كلذل ءناسئإال حلصت ال ةراضح

 !!رون اهر ثأر ةيمالسإلا روصعلا ىهزأ س اتا ةرتفلا هله تناك
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 اهلاكشأ عيمج يف اهنكلو ؛ هناحبس اهقلاح الإ اهيصحپ ال ‹ یتش تالاکشآ ذختن

 . ريختتال ةتباث اهتانوكم نيب ةقالعلاو تباث نايك تاذ

 . كلذك ةيناسنألا ةايخاو

 نمزلا يف «ىتش الاكشأ ذحأت نأ نكي ةيعقاولا هتايح نكلو «ةتباث ناسنإلا ةرطف
 رواحملا لوح رودت ءاهلاكشأ عيمج يف اهنكلو .ةضلتخبلا ةنمزألا يفو كح ولا

 .ناستإلا نايك يف ةتباثلا

 الإ هل سيل يداملا نوكلا نأ : ناسنإللا نيبو يداملا نوكلا نيب يساسأ قراف حم
 : هيف هل ةدأرإ الأ هنأل ؛هرییخت كلی الو ؛هریغیال دحاو قیرط

 تأ اعلاف امرك وأ اعط ايسا ضرأاللو اهل لاقُف ناد يهو ءامسلا ىلإ ىوتسا م
 . 4 نیعئاط

 ىلع ةردقلا هلو «لالضلا قيرطو ىدسهلا قيرط «نيقيرط هل نإف ناسسنإللا اأ

 :امهدحأ رايتخا ىلع ةردقلاو <« نيقيرطلا نيب زييمثلا

 . 4 ٍنيدجنلا هانيدهو#
 . "4 اروفك امر اركاش اإ ليسا هایده اإ

 باخ قر ت اار س حف دق ید اھارقتو اھررجف اھمھلاف ں) اھاوس امو سقتول
 04اس نم

 تارمسلاك ةعاطلا ىلع اروهقم سيلف ‹تاسنإلآ هب هللا مرك يذلا جركتلا نم اذهو

 : هتدارإو هرایتحلاب « ءاش اذإ یصعیو . . هتدأرإو هرایتحخاب عیطی هنکلو < ضرألاو

 4 رو 2رچ طو س " ر ر ر يل ا و ا

 موجنلاو رمقلاو سمشلاو ضرألا يف نمو تاومسلا يف نم هل دجسب هللا ذأ رت ملا $

 نم هل امف هللا نهي نمو باذعلا هيلع قح ريلكو ساتلا نم ريثكو باودلاو رجشلاو لابجلاو

 . )مرک

 .؟١ دفلبلآ ةروس () ء١١ . تلصغ ةروس (1)
 . ١٠ء۷ :سمشلا ةروس (£) ۳ ` ںاسنالا ةروس (۳)

 5۸ : جلا ةروسم ()
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 :ةدابعلا ىلع روطفم _ناسنإلا هيف اج هلك نوكلا نإ ىرحأ ةرابعب

 رَ نكلو مّبَقلا نيدلا كلذ هللا ىلْحل ليد ال اهيَلَع سالا رْطَق يتلا هللا تّرطفإ»

 . 4 نومّلعي ال سالا

 ءةيوسلا هترطف ىلع أاهيف نوكي ةلاح : ناتلاح هل تانثاكلا نيب نم ناسنإلا نكلو

 ريغ ىرخأ ةهلآ دبعيف «هبلق ضريو هترطف اهيف دسفت ةلاحو «هتدابع قحس هللا دبعيف
 ادباع حبصیق ‹ ناطيشلأ اهنيزي يتلا ةدابعلا ناول نم نول ياب ءهذود نم وأ هعم «ءهللا

 . . هلل ادباع هلك نوكلا ةيقبك نوكي نأ نم الدب ناطيشلل

 ءهللا اهيف دبعي يتلا ةبعشلا : امهديب ءاقتلا ال نيتبعش رشبلا قيرط قرتفت مث نمو

 اذه رشبلا نم قيرف كلسي ۽ ليج ءارو الیچو ؛ ناطيشلا اهيف دبعي يتلا ةبعشلاو

 . . رحآلا قيرطلا رخآ قيرف كلسيو قيرطلا

 . ةيساسألا ةيرشبلا ةيضق كالتو

 یحشم تاأذ یھف ؛ «نويروطتلا» اهكولبي يتلا ‹روطتلاو تاسبشلا ةيسضف تو ام

 ۔ ف لشیرم نخ

 هفورظ جان وه امنإ «ةرطف» هل سيل . تباث نايك هل سیل ناسنالا نأ نومعزي

 الف « لاح ىلع تبت ال ةثييلا لاكشأو ءرييغتلا ةمئاد فورظلا نإ ثيحو ؛ هتييو

 ولو -ةعيرش همكحت نأ نكي الو . رشبلا ةايح يف تباث ءيش كانه نوكي نأ نكي

 ‹ريختت فورظلا نأل - ةبسانم ا مامت اهتقول ةبسانم تناك ولو هللا دنع نم ةلزنم تناك

 ةعيرشلا هل تلزنآ يذلا ناسنإلا ريغ اديدج اناسنإ حبصيف ««ناسنإلا» اهل اًعبت ريغتيف

 .هلاوحأل ةبسانم اهتقو يف تناكو ءاهنيح يف

 نرقلا نم يناثلا فصنلا نم ءادتبا يبروألا ركفلا تباصأ يتلا ةثوللا يه هذهو

 . . ضرألا يف اداسف ثيعت لارت امو «ةظحللا هذه ىلإ رشع عساتلا

 :یتاقا هله لشو . .ًاهدنفتو ةئوللا هله ضحدت ةطيسب ةيعوضوم ةرظئو

 : لاقل لیبس ىلع

 ;Fa مورا ةروس (2
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 ey ‹ ضرألا ىلع هتايحس تلاط ول بحيو ؛ةايحلا بحي نأ ناسنإللا ةرطف يق

 ىلإ ناسنإلا دعص نيح ةرطفلا طوطحخ نم طخ اذه ريغت له . . هتايحب عتمتسي نأ
 ؟ءاضفلا يف قلطنيف رز ىلع طغضي راص نيحو « رمقلآ

 ةرطفلا طوطح نم طفلا اذه ريغت للهف . . كلمعلا بحي نأ ناسنإلا ةرطف يف
 ؟قافآلا ىلإ دتماو هملع مدقت نیح

 هيف رعشيو ءرحلاو دربلا هيقي نكسم ىلإ يوأي نأ بحي نأ ناسنإلا ةرطق يف

 اهيلإ ذغني وأ ةصاحلا هتايح ىلع دحأ علطي نأ نم نمآ هنآب هيف رعشيو «ةيصوصخل-اب
 ؟ةرطفلا طول نم طلا اذه ريغت لهف . . روصلا نم ةروصب

 لهف . .هب عامتجالا ىلإ قاتشيو رخآلا سنجلا ىلإ ليي نآ سنج لك ةرطف يق
 ؟ةرطفلا طوطح نم طخللا اذه ريخت

 يف عسوتي مث «هتخيب ىلع فرعتي .ةفرعملا» يف بغري هنأ ناسسنإإلا ةرطف يف

 طوطحخ نم طخ ا اذه ريغت لهف . . ءيش لك نع ءيش لك فرعي هنأ ول بحعيو ةفرحملا

 ؟ةرطفلأ

 ءاهيلع يه يتلا ةروصلاب تاودألا نم هيدي يف اب يفتكي ال هنآ ناسنإلا ةرطف يف

 طوطخ نم طخلا اذه ريخغت لهق . . ماودلا ىلع اهلم جيو اهنسحي نأ بحي اإ

 ؟ةرطفلإ

 سانا هللا رطف يتلا ةرطفلا نم ةعباثلا ‹ «ةيرطفلا عزاونلا» نم ىرخآ تارشعو

 نطنطي يتلا «ةفافلا ةيفلألا» ناسنإلا لحد نيح ءيش اهنم ريخت له . .اهيلع

 ؟«نویروطتلا اهب

 ءاهيلإ ةباجتسالا لئاسو تريغت اهلك سیلو عزاونلا هذه ضع , مع

 ! ؟اهتبانمو اهلوصأ تريخت لهف . . ةباجتسالا روص تريغتو
 . . نيطلا نم تيب يق نكسيو . .ةميخ يف نكسيو . . خوك يف ناسنإلا نكسي

 ؟رهوجلا مآ ةروصلا ؟ريغت يذلا ام . . ةنيزلا عاونأ لكب نيزم رصق يف نكسيو

 طاغأو راكفألاو رعاشملا يف تاريخت ثدحب ةروصلا ريغت نأ ركني دحأ الو

 تبانلا ىلإ لصيو «ةرشقلا زواجشي ريختلا نآ نظن نأ ةجاذسلا نم نكلو كولسلا

 لخاد يف اهراسم ريخي وأ اهيخليف !ءاهساسأ نم ةيرطفلا ةعزنلا رّيَخيف « پانل او
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 دعب دلبتي يرشبلا سخا نأ يه ء«ىرحأ ةيسفن ةقيقح نع الضف كلذو . . سفنلا

 الو «ةرم لوأ هتكرح امك هكرحت دوعت الف «همامأ رركتت يتلا «ةروصلا» ىلع ةرتف

 . .ادیور دیور اهریثأت تفخی لب « هيلع ةديدج تناك نیح رثأت امک اھب رثأتی دوعی
 و . .ةيرطفلا ةعزنلا هلم تبنت يذلأ «رذجلا» وه مئادلا يقيقحلا رثؤم لا ىفبي امشيب

 ىلع ايقاب ناسنإإلا ناك الأط هتعفد ءاطعإ نع فكي الو ءرتفيالو «ريختي ال يذلا

 سيلو «ةرطفلا قمع يف كانه هنأل . . هتاردق ضعب دقف نإو ىتح «هيعوو هتيويح

 أ نيج دعب بهت ةضرأع ةلحش

 الو ةديدج تاعرتخمم ناسنإلا عرتخي اذا : لآسن نأ يغبني رخآ بناج نمو

 ؟عارتخالا نع فكي
 نيسحتلا يف ةمثادلا ةيغرلا نم ةششان ‹ ةيرطف ةعزن اهتأذ يه عارتخالا ةعزت نإ

 ءاقترالا ىلإ امئاد ناسنإلا ىعسي نأ لجأ نم ةرطفلا يف هللا اهعدوأ دقو «ليمجتلاو

 الو رعاشلا يق ال ء ةرورضلا ىوتسم دنع فقي الو «ناسحإلا ىوتسم ىلإ هتايحب

 : تاسوسحملا يف

 متحبذ اذإو « ةلشقلا اونسحام معلتق اذإف ءءيش لك ىلع ناسحإلا بسك هللا نإ»

 !٩ «هتحسیبذ حریلو ءهترفش مكدحأ دحيلو «ةحبذلا ارنسحأف

 ىلع ناسنإلا عرتخي ناسحإلا ةجرد ىلإ لصيل اهليمجتو ةايلا نيست لجأ نمف

 لحاد يف عقاد ةييلبتل مآ اثبع اهعرتخي لهف . .ةديدج لئاسوو ةديدج تاودأ ماودلا

 ؟سفنلا

 هلخأد يف نآأل سيلآ ؟خوراصلاو ةرئاطلاو راطقلاو ةرايسلا ناسنإلا عرتحا اذا

 سضمغي نأ عاطتسا ول نأ ةبغر ىب . . نأكم ىلإ ناكم نم عيرسلا لاقتنالا يف ةبغر

 ؟هيلإ لقتني نأ ديرب يذلا ناکا يف وه اذإف امهحتفيو هينيع

 اجر اهلاكشأو ةايحلا ةروص يف تارييغت ثدحأ دجو نيح عارتحخا لك نإ .. محن

 ةيغر بلي ملام هنكلو « ققحتت نأ لبق ةروصلا سفنب لابلا ىلع رطخت نكت مل
 وه سيل نذإ ةايحلأ كرحي يذلاف شيعي نأ هل ردقي نلف ٠ سغنلا يق ةليصأ
 . . عارتخالا ىلإ تبدأ يتلا «ةنماكلا ةيرطفلا عفاودلا وه اغنإ < ءاهتأذ يف تاعرتخلا

 ثیدملبا !ده داعب ج رشي "لو سرلا نم تاسیق» باتت يف هعحسیپد حریلفد نار الصف ا
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 ‹خوراصلا بكارو لمحل ا بكار اهيف يوتسي يتلا ؟ةرطفلا يه عفاودلا كلتو

 !خوراصلا بكآرو لمل بكار نیہ ةيبلتلا ةروص تفلتخا نإر

 فالتحخا وه سيل ناسنإو ناسنإ نيب قرفي يذلا يرذجلا فالس الا نكلو
 لخاد يف اهتاذ عفاودلا ةيعون وه أم ردقب ةيرطفلا هعفاود اهب يبي يتلا ةيداملا ةليسولا
 . ىرخألا نم ةميق ربكأ اهيأ «ةمئاقلا يف اهتيمهأ بيترتو «سفنلا

 اغإ !خوراص بكارو لمج بكار ىلإ ميقلأ نازيم يف سانلا مسقني ال انه نمو
 نمم ځوراص بکارو «رفاک لمج بکارو نمژم لمج بکار ىلإ نومسقنی
 . ةايلا تالاجم نم لاجم لک يف « اذکكهو . .رفاك خوراص بکارو

 ول * ۴ ا ایک س س رل مال م

 .() #نمؤم مکیمو رفاک مکنمف مکقلخ يدا وهل
 تاو رتشم تامس مهل خوراصلا بكار ىلإ لمحل ا بكار نم مهلك كونمؤملاو

 مهل خوراصلا بكار ىلإ لمحا بكار نم مهلك نورفاكلاو «مهتايح روص تفلتحا

 دارفأ نيب ةنئاكلا ةيثزلا قورفلا يغلي ال نيقيرفلا نيب يسيثرلا فالتحالا اذهو

 غلابملا اهنزو نم اريثك اهدقفي هنكلو « مهتايح روص فالتحإ نع ةجتانلا ء قيرف لك
 . نييروطتلا دنع هريدقت يف

 روصلا فالتحا نع ةثشانلا ةيئزحلا قورفلا يف لقشلا لك نويروطتلا عضو دعقل
 «يوعرلا دهعلا اذهف ءاهساسأ ىلع يرشبلا خيراتلا اومسقو اهيلع اوزكرو ءةشاعملا

 مهفده نأكو . . يرذلا دهعلا اذهو ء يعانصلا دهعلا اذهو ء يعأرزلا دهملا اذهو

 ‹ ميقلا كلتب نونمؤيال مهنأل «سانلا ةايح مكحت يتلا «ميقلا» نم لقثلا عزن كلذ نم

 نأل الو ىلا وه اذم نأل ال ؛مهسوضن يف ةثيبح تاياخل ءاهميطحت ىلع نولمحعیو

 .هومعزأم ىلإ يدؤت ةيعوضوملا ةرظنلا

 اودقف نيح سانلا ةايح اهيلإ تلآ يتلا ةروصلا وه لاح يآ ىلع ةيضقلا كحبمو

 . ةليدبلا ميقلا يه اهولعجو «ةرهاظلا ةايحخلا لاكشأب اونعو ءاهولمهأ وأ ميقلا

 . ۲ : ںیاغتتا ۃروس ()
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 يأ لعضت نأ نكيو ءيش يأ لوقت نأ نكي -ةرصاعلا اهتيلهاج يف-ايروآو

 نولمحي نيذلا نويروطتلا ام . .اهساسأ نم اهتايح ريمدت ىلإ ىدأ ولو «ءيش

 !؟مهبطح امف « ةيمالسإ ءامسآ

 ؟مهرئامض نوعجاري الآ

 : هنع ةباجإلا يف مهسفنأ عم ءاتمأ اونوكي نأ مهنم بلطن ءادحاو الۇس مهلأسن

 ليحل ا اذه مأ «مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا ليج ؛ موقأو عفرأو ىلعأو لضفآ امهيأ

 ليجو رشبلا نم ليج نيب يقيقحلا قرافلا له :رخآ الاس لاؤسلا ىلع بترن مث

 ايجولونكتلا ةروث يف مآ ءاهاده ىلع نوشيعيو اهب نوكسمتي يتلا ميقلا يف نماك
 !؟تامولعلا ةروثو

 يملعلاو يداملا مدقشلا ةميق يخلت نأ اذه اتلوقب ديرن اننأ دحأ نيسحي الو

 . . ليوطلا اهداهجب ةيرشبلا هتزرحأ يذلا يجولونكتلاو

 !قالطإلا ىلع . . الك
 قلخ دقف . ينابرلا نإزيملا يف ىطخس اهلك نوعشلا هذه يف بكرلا نع فلخبتلاف

 : ضرألا ةرامعل ناسا هلا

 .  ياهيف مكرمعتساو ضرألا نم مكأشدأ رها

 : رمألا اذه ىلع هنيعي ام تاودألا نم هاطعأو

 راصيألار عمسلا مك لجو اعيش هوم ال مكناّهْمأ نوط نم مكجرخأ لاو
 . ۳ ينوركشت محلل ةدفألاو

 : ضرألاو تاومسلا تاقاط ناسنوال رخس مث

 . نم اميمج صرألا يف نر تاَرَمسلا يف ام مك رسو

 ء۷۸ : لحشلا ةروس (۲) . ١ .دوه ةروس ( )١
 . ١۳ 1 ةيثاخسا ةروس (۳)
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 ؛ ضرألا ةرامع يف رصقو «هللا هل اهبهو يتلا تاودألا مادخحتسا يف رصق اذإف

 ىطخسم وهف «ضرألاو تاومسلا تاقاط نم هل هللا رخس ام قيقحت يف رصقو

 . . دیت لکب رصقمو

 ايجولوتكتو اينارمع فلخعتمامهدحأ «نيلجر نيب ةنراقم دقعنانعد نكلو

 تابیطل هلوانت يف فيفع «هريغ ىلع نإودعلا يف ركفي ال هفيفع هنكلو ءايدامو
 يناشلاو ءةايسلا يف رحآ ناسنإ قح ىلع وطسي الو « ضرع ىلع وطسيال ةايحلا
 نأ ۔ هبعشل وأ -هسفنل حيي هنكلو «هرفاظأ نيب نم يداملا مدقتلا عبني ايدام مدقتم
 لتقي نآ ۔هبعشل وإ -هسفنل حيبيو «ءاهوش تناك ولو هتخبصب هلك ملاعلا غيصي
 يف مكحشي نأ - هبعشل وأ ..هسفلل حيبيو ءولعلاو ةرطيسلا ليبس يف ءامدلا كفسيو
 . .بوعشلاو سائلا رادقأ

 ريكآ هم رج امهیآو ؟رطخأو ربكأ هؤطخ امهیآ نکلو ‹« كش الو ىطخم امهالك
 ؟رطحخاو
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 رشع ةعبرآ لبق ةلزاملا ةينابرلا ةعيرشلا ةيضق ىلإ ةلوحلا هله دعب نآلا دوعنو
 تابثلا ةيضق ءوض ىلع «ءأهنم ناسنإلا فقومو ؟نأسنإللاا نم اهققومو ءأنرق
 .؟ ريغتلاو

 يه «ريغتت ال ةمثأد الوصأ ةيرشبلا ةايخا يف نآ يعوضوملا ثحبلا نم انل نيبت اذإ

 ةيرطفلا عزأونلا ضعبل ةسرامملا نم ةريغعم روصو ءةرطفلا لصأ يف ةزوكرملا
 ةايا ميظنتل ىلثملا ةقيرطلا امف «ةرطفلا يف اهعبانمو اهلوصأ تابث عم (اهلك سيلو)
 تيبثت : اهتأريغتمو اهدباوث يف ةرطفلا كلت عم بواجتت ةميلس سسأ ىلع ةيرشبلا
 اهكرت مأ ؟رشبلا ةايح يف ادجي امع رظنلا فرصب ةفاك ةايحلا تالاجم يف ةعيرشلا
 ‹ تابثلا هنأش نم ام تيت مآ ؟اوریخی نأ رشہلل نع املك اھتالاجم عیمج يف ريختت
 ؟ اهريخت يف اهمكحت يتلا لوصألا تيبثت عم ريغتت نأ تاريغتملل لاجملا ةحاتإو

 عيرشتلا يف زاجعإللا رصانع نم رصنع انل ىلجشي- تاذلاب لاجملا اذه يف انه
 ياب . ینابرلآ

 . ؟ةيرشلا ةايح يف تابثلاو روطتلا» باتك يف ةيضقلا ءده لوح تعش نإ ارقا (1)
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 . سائلا ةايح دسفي اهريغت نأل ريغتت نأ اهنأش نم سيل تباوث ةيرشبلا ةايعلا يف

 نأ اهنأش نم سيل تاريغتم كانهو .امزلم احيرص اصن ةعيرشلا اهيلع تصن هذهو
 هذهو « يوسلا ومنلا نع اهقوعيو ةايخلأ دمج اهتيبشت نأل ةنيعم ةروص ىلع تبلت

 ءاهمكحت يتلا لوصألا تيبثت عم « داهتجالا باب اهيف حوتفم - ةينابرلا ةعيرشلا يف

 . ةعيرشلا دصاقم مداصتالو «الالح مرت الو ؛امارح لمت ال ثیحب

 يف اهقلطنم طبضتو «ءاهتاوطخ عيمج يف ةيرشبلا ةكرح ةعيرشلا بكإوت اذهبو

 . فأرحنالا ىلإ حجت الو «دومملا نم نسأتالف «تقولا تاذ

 طفح و ‹سفنلا ظفح-و ۽ لقعلا ظفحو ‹ نيدلا ظفح : سما ثارورضلا كانه

 نم الو رهوملا ثیح نمال ‹رييختلل عضختال تباوث هذه . لالا ظفحو ٠ ضرعلا

 . ةايلأ دسفي اهيف رييخت يأ نأل «ةروصلا ثيح

 .ةدرلا ميرحتو ؛ةعيرشلا ميكحت نيدلاإ ظفح نمو

 .ردخىملاو ركسملا ميرحت لقعلا ظقح نمو

 .ناودحلاإو لتقلا رحت سفنلا ظفح نمو

 .اهيلإ يدؤي وأ اهنم برقي امو ةشحافلا رحت ضرعلا ظفح نمو

 . لطابلاب سانلا لاومأ لكأو شغلاو ةقرسلا رحت لالا ظفح نمو

 . اهب اهريغل لادبتسا الو ءاهيف رييغت ال دودح اعیمج هذهب قلعتتو

 تاقالعک ءرييغتلل اهتيلباق مدعو اهناكرأ تابث نم ةعشان ىرخأ تباوث كانه مث

 تاقالعو ؛ضعبب هضعب يمالسإلا عمتجملا تاقالعو «نيسحلا تاقالعو «ةرسألا

 . مآلا نم اهريغب ةيمالسإلا ةمآلا

 . رييغتلل ةلباق ريغ ةيليصفت صوصنو ةتباث دعأوق اهمكحت اهلك كلتو

 لقعلا لعافت ةجيتن ءماودلا ىلع اهتروسص ريغتت ةريثك رومآ كلذ دعب كانهو

 اله لال نم ةديدسجس تاربح ناستولا باستکاو يدا نوكلا عم يرسشسبلا

 ؛ةيعامتجالا ةروصلاو ‹ ةيداصتفلا ةروصلاو <« ةيسأيسلا ةروصلا ريغتتف ۳ , لعاشتلا

 : اهمكحت يتلا ةماعلا دعاوقلا ىلع جرخت نأ اهل يخبنيال مئادلا اهريخت يف اهنكلو
 . (ينايرلا يحولا نم يهو ءةحراشو ةلمكم ةتسلاو) هللا باتك يف اهيلع صوصنلاو
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 ىلإ ليج نم اهتايح يف روصلا ضحب ريعتتو ءايوس اوغ تاعمتجملا ومدت اذكهو
 يف ةلماع ةعيرشلا لظتف . .ريغتتال اهلوصأ نكلو ءروط ىلإ روط نمو « ليج
 احوتفم داهتجالا باب لظي امنیب « لیدعت الو رہیخت الو لیدبت ىلإ جاتحت ال ءاهتایح
 لظتو «ريغتي ال يذلا مئأدلا ةعيرشلا ءاطغب سانلا ةايح يف رومأ نم دجي ام ةيطختل
 ىف ةظفاحسو ءاهتعيرشو اهتديقع ىلع اهتظفاحم اهمالسإ] ىلع ةظفاحسم ةملا

 : هللا لزنأ ام مكحي مل نم ىلع هبضغ لزنأ يذلا « هللا ناوضر ىلع هتاذ تقولا

 جَرَ مها يف اود المهر اميه كوكب ةو اڍ كرو ا
 . 2ي اولس تصف امم
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 امهدحأ « ةينابرلا ةعيرشلا يف زاجعإلا تالاجم نم نيرخآ نيلاجم ىلإ لقتنن مث
 ناتيضق امهو « باقعلاو ةيرجلا ةيضقب قلعتي رخآلاو «عمتجملاو درفلا ةيضقب قلعتي
 . صاخل ا هلاجم هل امهنم لک ناک إو ؛ءامهنوئش ضعب يف نالحادتت

 زاجعإلا نع ثيدحل ا ءانثأ يف عمتجلملاو درفلا ةيضق نع لبق نم انملكت دقو
 يف نالماكتم امهو «يعيرشتلا بناجلإ نع ثدحتن انه انكلو .نآرقلا يف يوبرتلا

 يمالسإلا ةيبرتلا جهنم نم ءزج اهتاذ ةعيرشلا ذإ « هللا جهنم

 . ةنزاوتلا ةفيظنلا ةيوسلا ةايملأ هل لفي اب عتمتسي ةعيرشلا لظ يف درفلا

 : ينابرلا يركتلاب ةظوفحم هتمارك
 نع مُهاصقو تابيا نم مهار رحل لا يف مُهاََمَحَو مآ يي نك دقلو#

 . "چالیضفت الخ نمم ریثک

 هيلع محتشیالو «هريض ةريرجب دخ ۋيالو « ةنظلاب ذحلؤي الو « هيلع سسجشي الف

 بذعی الو برضی الو « هتنادإ تبثت یتح ءيرب وهو « هتامرح ڭهتنت الو «هنکسم
 ال ںکلو «ماھتالا دیوت نئارق نم هماهتا دنع دبالو «بجوم ریخب هتیرح دیقت الو
 - مكاحپ نیح ۔ مکاحیو «ءارغإلاب الو بيذعتلاب ارسق تافارشعالا هنم لح ۇت

 .همكاحپ نم ىوه ىلع ال ةينابرلا ةعيرشلا ىضتقمب

 1د .ءاسنلا ةروس (۲) . ۵١ :ةدثألآ ةروس (1)

 . ۷١ 'ءارسإلآ ةروس (۳)
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 ¢ رتشبو عیبیو ۽ كتو « الح ایسک بسکتیو ‹ لمعي :عورشملا هطاشن هلو

 كلذ نم »يش يف هيلع ديقال ؛ءاشي امك هلام نم قدصتیو بهیو «ثرویو ؛ثاریو

 .ةعيرشلا هيضتقت ام الإ

 . . تٽابجاو مالس لا يف يهف « ؟ةيسايسلا قوقحلا# م ويلا ىمسي ام امآو

 0« مهنم سيلف نيملسملا رمأب متهي مل نم» : بجاأو ةماعلا نوتشلاب مامتهالاف

 ؟هللا لوسراي نل : اولاف .ةحيصنلا نيدلإ# : بجاو موكحملاو مكاحلل حصنلاو

 ." «مهتصاخو نيملسملا ةماعلو هلوسرو هلل : لاق

 ريخلا ىلإ نوعدي ةمأ مكنم نكعلول : بجاو ركنملا نع يهنلاو فورعلاب رمألاو

 مكنم ىأر نم» .'(ةوحلفملا مه كعلوأو ركملا نع توهنيو فورغلاب تورسأيو
 فعضأ وهو ‹هبلقبف عطتسي مل نمف «هناسلبف عطتسي مل نمف «هدیب هریغیلف ارکنم
 .““«نایإلإ

 هلع نيلماعلاو نيكاسملاو ءارقفنل تاقدنملا امثإ : جاتحإ اذإ لالا تیب يف هقح هلو

 ةو كلا نمير لبيس نو هلا لبس يقو هيراقلاو باقر يفز مهول ةن
 . )میک میلع

 . .اهيناوج لك نم هل ةلوفكم ةيركلا ةاسلا نوكت اذكهو

 امك ؛ةيصخشلا ةيرحلا ةلظم تحت ءاشي ام لعفي ءاوه ىلع اكورتم سيل هنكلو

 ةيرحو داخلا ةيرح ةيصخشلا ةيرحلا كلت يف لحدت يتلا ءةيلاربيللا مظنلا للعفت

 روجقلاو داسفلاو وهللا رشنبو ءايرلاب مارا لالا باستكأ ةيرحو ‹يقلخما للحتلا

 !!هيرشان ىلع لالا ردي يذلا

 ةيرشبلا داسفإ ططخبم نم ا!ءرج تناك وحنلآ اذه ىلع ةةيصخشلا ةيرشا# كلت نإ

 نم اعزب راسم ىح ةيسنرفلا ةروشلأ ىلع هوسد ؛ةراشتخمملا هللا سعش) دي ىلع

 . هيلع قشم (۳) . مكاو يئارشلا هاور (

 . نايشلا ءاور )٤( £ ںارمع لآ ةروس ۳7

 +٠١ :ةبوتلا ةروس (0)
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 (ءاشپ ام) لمعي هعد Lasse P81 , 1.2158862 ۴21e راعش ت ٤ةيطارقيدلا»

 سانلا نيعأ يف ادب نإو ةيرشيلل ريا هنم دصقلا نكي ملو ء(ءاشي ثيح نم) ري هعد

 متكتو بوعشلا رودص ىلع مث تناك يتلا طوخضلاو دويقلا نم ريرحت» هنأ ذئموي

 ةلازإ دنع هب !رفقي ملف «هداحبأ نوفرعي اوناك نيريرشلا نيططخملا نكلو «ءاهساشأ
 :دوصقملا داسفإلا ىلإ اهوزواجت لب «ملظلا

 .( ي نيدسقملا بحي ال هللاو اداسق ضرَألا يف ةوعسيو»

 اهنإف «ةلوقعملا هقوقح هيطعتو «هعمارك درفلل ةعيرشلا لفكت يذلا تقولا يفو
 هدودح زواجتي يذلا درفلل يوقتلا قح ةعامجللف . كلذك اهنايك ةعامجلل طفح

 :هريغ يذؤي وأ ءاداسف ضرألا يف ثيعي وأ ءهللا تامرح ىلع ىدعتيف « ةعورشملا

 سانلا ىلع جتحپ نآ هل سیلو «ةعيرشلا نم ةدمتسملا فارعألا هرقتال ركن يتأي وأ
 . . ءاشي ام لعفي رح هنأب

 رمألا نم ةمألا دارفأل قحيامو مكاحلل قحي ام ليصصفت لاجس انه سيلو
 كلتف ءركنلا بكترمو «يدععملا دي ىلع ذخألاو ركنا نع يهنلاو فورعمل اب

 يتلا ةضيرعلا طوطا نع انه ثدحتن اإ « هقفلإ بتك يف بلطت ةصصختم ثحابم

 ىلع ىذألاو ررضلا عاقيإو ‹نايغطلا نم هعني اب . درفلا ىلع ةعامحخلا قح تبثت

 ءاونمآ نيذلا يف ةشحافلا ةعاشإو «فرعلا ىلع جورخلا نم هعنييو « نيرحآلا

 داسفلا ىلإ ةوعدلاو «هللا رماوأ ىلع جورخلا نيزتو « لمعلا وأ لوقلاب ركنملا نييزتو
 قح نمق . .ايسأيس وأ ايداصتقا وأ ايقالخأ وإ ايعامتجا وأ ناك ايركف عون يآ نم

 . .درفلا قحك سدقم كلذ يف اهقحو ءهلك رشلا كلذ نم اهسفن يمحت نأ ةعامحلا

 قحست يتلا «ةيلومشلا مظنلا عنصت امك عنصي ال هنآ ينابرلآ جهنملا ةيزم نكلو
 هبقارتو «هتيشاح وأ . مكاحلل دقن ةملكب همق حتفي نأ هيلع مرحعتف ءاهلقث تحت درفلا

 هنآ یلع امئاد هعم لماعتتو هيلع سسجتتو « هساغنآ هيلع دعتو ؛هتولحخ يف یتح

 !ةظ لك يف هتءارب تيثي نأ وه هيلعو « ةظحل- لك يف رشلا لمع هنم عقوتي مرجم

 . ٤ “ةدقالا ةروس (4)
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 .«هدسفإ ساتلا يف ةبيرلا ىغتبا اذإ ريمألا نإ»

 هيلع هللا اهافضأ يتلا هتييه يف وه نم وهو « هنع هللا يضر رمع ناك دقلو

 الف !هعد : ةغيلخأ اهيف دقتني ةلوق نم ةيعرلا دحأ عن نأ دارأ نل لوقيو «دقنلا لبقي

 ناملس نم ليقيو !مهنماهعمسن مل نإ انيف ريح الو ءانل اهولوقي مل نإ مهيف ريخ

 انل نيبت ىتح ةعاط ألو انيلع مويلا كل عمس ال : هل لوقي نأ هنع هللا يضر يسرافلا

 ی ر او یار نیا نم

 ` لوقي مث روهملا يف ةالاغملا رمآ يف هشقانت نأ ةأرمأ نم لبقيو !نيملسلا ةيقب

 .ةآرما تباصأو اا

 «درفلا ىلع ةعامجلا نايغطو ةعامحلا ىلع درفلا نايغط عني يذلا نزاوتلا وه اغنإ

 : طسقلاب رومألا هيف يرجتو « ةكربلا هفحت رارقتسا ىلإ يدؤيو

 . ۴ 4طسقلاب سانا موقيل نازيملاو باتكلا مهَعم الرنأو تايبلاب السر السر قل

# #F  # 

 لثام ناوت اهبف ةميرشللف باقعلاو ةيرلبا ةيسضق ام ٠"

 ةبسشلاب كلذ لاها ضعب نظ نإو) ةعامحلا باسل درفلا ىلع وسقت ال اهنإ

 عمتجملا نم هيلع اينجم هلعبع ىتح كلذك مرجللا للدت الو ؛ (ةيمالسأإلا تابوقعلل

 هيمسن نأ نسحي يذلا «يليلحتلا سقنلا ملع ثحابم ترثأت يتلا مظلا لمفت امك
 !لعقلاب هيلإ يدؤي ام اذه نأل «ةيرجلا ريربث ملع#

 تاذ يف اعم ةعامجلا نيعو درفلا نيعب باقعلاو ةيرحجلا ىلإ ةعيرشلا رظنت امنإ

 .تقولا

 ِصوصنلا نوءرقي نيذلا نظي امك ةعدارلا تابوقعلا ضرفب أدبي ال مالسإلا نإ
 ایپ ءازج امهيديأ ارعطفاَف ةقراسلاو قراسلاوإ : دلثم اهيف نودجيف «ربدت ريغب ةينآرقلا

 ةَام امهنم دحار لك اودلجاق ينازلار ةينازلا # : اهيف نودجيو . "هللا نم الاكن اسك

 . ٠٠ : ديدحلا ةروس (۲) , مكاو دواد وبأو دمحأ ءاور (1)
 A .ةدئالا ةروس (۳)
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 عهبادع دهشيأو رخآلا مويلاو للاب وموت مسك نإ هللا نيد يف ةأر امهب مكت الو ةد
 هلوسرو هللا نوبراحي نيذلا ءازج اّمنإ $ : اهيف نودجيو ي يسمزملا م ةمئاط
 ارقي وأ فالح س مهلجرأو مهيديأ عْطَقل وأ اربلصي وأ اوفي نأ اداسف ضرألا يف توعسيو

 ی ق ارال ی آر اتا ی ج ی تاو زل ج
 لك درفلل لفكي نأب « ةيرحلا ىلإ يدؤت يتلا بابسألا عن الوأ مالسإللا لمعي اغإ

 ءالصأ ةجرجلا يف ركفي ال يوسلا درفلا لعجت نأ اهنأش نم يتلا ةلوقعملا تائامضلا

 ةبوقحلا نإ مث .روذعم ريغ وهف كلذ دعب ةيرجلا بكترا اذإف . اهل اغوسم دجبي الو
 نأ لبق تارم ركفي ينال ا لعجت نأل ةليسو اهتاذ يه ةعيرشلا اهررقت يتلا ةعدارلا

 هيفو «لوقعم غوسم الو رذع هل سيلو كلذ دعب مدقأ اذإف ءةيرحلا ىلع مدقي

 ةيرجلل ارشن نأدَعي «هنع ةبوقعلا فيفختو ءهيلع قافشإلاف ءةالابم مدعو راتهتسا
 . ةيرأ س عمتجللا ةيامح اعجاناجالع ريتعي الو ء اهيلع اعيجشتو عقاولا يق
 « يليلح تلا سفنلا ملع تايرظنب ذخأي يذلا «برغلا هشيعي يذلا عقاولاو

 . لوقن أم قدصب دذهشي «ةعامجلا دض درفلا نرحب رظنت يلا ةيعامتجالا تاساردلاو

 الو ةعاسلاب الو مويلاب ال ءةيناثلاب دعت ثيحب عويشلاو ةرثكلا نم كانه مئارحلاف
 اذكو ءةقرس ةهرج اذكو «لتق ةيرج اذك ةيناث لك يف ثدحت : لاقيف ءةقيقدلاب

 ! مقار ما فونص نم ءاذكو . .اذكو «باصتغا ةيرج

 وآ ءاهعوقو لبق اهيفالت ىلع لمعيف درفلا دنع ةيرلا عفاود يف رظني مالسإلا نإ
 : لوقت ةعيرشلاف العف روذعم هنأ دجو نإف ءاهباكترا يف روذعم ريغ اهبكترم لعج
 ۳: تاهبشلاب دودا !وءردا#

 يف نوكي الأ ةفلتخلا هلئاسسوب - ىعسي مالسإلاو . . عوجلا وه ةقرسسلا عفاد

 لعفامك ءدحلإاآردي هنإف عوج ا دجو نإف < ةقرسلا ىلإ عوجلا هرطضب عئاج حمتجللا

 ةقرسلا دح قييطت فقوأف « سائلا عاج نح «ةدامرلا ماع يف « هنع هللا يضر رمع

 ۳۳ : ةدئالأ ةر وس (۲) .؟ رولا ةروس (

 ةيش يب یار يبارطلاو قازرلا دبعو «هجام یاو يقهیبلاو یلعی ویآ اور (۳)
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 ناك اشإ «نوفجرملا فجري امك ةعيرشلل الاطبإ هتم كلذ نكي ملو «ةهبشلا دوجول

 قلطنلا ةحاتإل  ةفلتخسلا هلئاسوب - ىعسي مالسإإلاو . ةزيرعلأ ةروف اتزلا عفادو

 هیج وتيو ؛ هيف ريكبتلاو هيلع ثحل او حاأوزلا ريسيتب ةزيرغلا ةروفل فيظنلا يعيبطلا

 فقخيتو ةقاطلا نم !ءزج بعوتست طاشنلاو لمعلل نيدايم ىلإ بابشلا تاقاط

 ربكألا ضرحملا وه يذلا « عمتجلا يف جربتلا مرحتب من « باصعآلا ىلع لمحلا

 ةداہعلاب هيلإ هجو تلاو « هللا ةفاخعم ىلع سانلا ةيبرتب كلذكو . . ةشحافلا ىلع

 ال ذئدنعو . . هللا دنع نم جرفلا يتأي ىتح هراكلا ىلع ربصلا ىلع كلذك مهتيبرتو

 . ساتلا ضارعأ ىلع يدتعي نل رذع

 ءعئارذلا دسل الوأ ىعسي مالسإلاو ‹ عقاود اهم لکل ‹ىرحألا مئارا كلذكو

 ميقأ روذعم ريغ وهو اهبكترا اذإف ءاهباكترا يف رذع ةيرحللا بكترل نوكيال ىتح
 . .دخإآأردت ةهبشلاف ةهبش هل تناك نإو «دحلا هيلع

 درجمل ينال اب لكني الف ؛ دحأو نآ يف ءايأوز عيمج نم رمألا ذحآي . . ىيقد ماظن

 مهتاكلتمو سانلا حاورأب راتهتسالا ىلع هعجشيف كلذك هللدي الو < ليكتتلا

 .مهلاصمو مهنمأو مهضارعأو

 «ةظوحملم ةروصب مئأرصلا لقت ةعيرشلا قبطي يذلا يمالسمأإلا عمتجملا يفو

 : هللا دعول اقيقحت سانلا ةايح ةكربلا فحتو « ةنينأمطلاو رارقتسالاو نمألا دوسيو

 ١ ضرألاو ءامسلا نم تناك رب مهيلع احتفل اوقتاو ! وتم یرقلا لهآ تأ ولو

E ¥#  F 

 هب زيمتت يذلا لومشلا كالذ يعيرشتلا زاجعإلا باب يف ركذن نأ انتوغي الو

 . لبق نم اهيلإ اترشأ يتلا نزاوتلا ةيصاحن عم « ةينابرلا ةعيرشلا

 -ةرورضلاب وهف . . هيف لحدم ةعيرشلل الإ ةايلا تالاجم نم لاجم نمام

 . ۹٦ :فارعألا ةروس (1)
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 وأ بودنم وأ حابم وأ لالح وأ مارح :ةسمخلا باوبألا هله نم دحاو يف عقاو

 ما ءايركف مآ ايقالحخأ مآ ايعامتجإ مآ ايسايس مأ ايداصتقا الاجم ناکآ ءاوس ۔ .هورکم

 . .ضرألا يف يرشبلا طاشنلا ناولآ نم نوكي ام

 ؛زاجعإلا نم كلذو

 . 0ت كبره هل ص يملا بَ هلل يناَمَمَو ياحَمَو يكسو يتالص نإ لأ
 ىلع بناوحلا ضعبب متهت ۔ ةطاحإلا نع رشبلا روصق مكحب - ةيرشبلا مظنلا نإ

 هلباقي . . «ةيساأيسلا قوقل يلع ريبك زيكرت كانه « ةيلاربيللا تايطارقيدلا يف

 كلت ددهي يذلا بيستلا دح ىلإ لصي ةيقالخألا بناوجلا يف ظوحلم لامهإ

 . رايهنالاب ةياهنلأ يف تاعمتجملا

 «ةكرحلاو لمعلا يف لالا سأر ةيرح ىلع ديدش زيكرت ةيلامسأرلا مظنلا يف
 ةيلحملا بقاوسعلا ىلإ رظنلا نود ! 1218ع ۴هم هقيرط نم زجاوحلا عفرو

 نع ثدحتي وهو مهباتك دحأ اهنع ربع يتلا «ةيرحلا هذه نع مجنت يتلا ةيلاعلاو

 ةثف دي يف ةورثلا ديازت» يه ةيئاهنلا اهتجيتن نآب ءةيوبرلا تالماعملاو ءابرلا بقاوع

 مهددع ديازتي سانلا نم دادعأ يف رقفلا ديازتو «رارمتساب اهددع صقانتي

 سالا نحطت يتلا ةيلاعلا تاعارصلاو بورا نع الضف كلذو « «!رارمتساب
 !جذوم ةرضاحلا ةلوعلاو . . مهتنينأمطو مهنمآ مهيلع دسفتو انحمط

 هتطاحإو «مكحي يذلا ؛ديسلا» ةدايس ىلع ديدش زيكرت ةيروتاتكدلا مظنلا يف

 ناطلس نم دحتاهنأل «لباقملا يف سانلا تايرح تبكو « ةرطيسلا لئاسو لكب
 نأ مهيلعو « امركت سانلا ىلع ديسلا هب مركتي ام الإ سانلل قوقح الو ء«ديسلا#

 اوسنيو اهيف ساللا قرغيل «تايهللا حابت هتاذ تقولا يفو . نيرغاص اوضري

 يه اهيف بتاورلا ىلعأ نأب رخفتو ءاهيوعشب لعفت ةيعويشلا تناك امك «مهمومه
 !تاصقارلاو نيصقارلاو « تالثمملاو نيلثمملا بتاور

 ابرلإ نع تحناش ریرقت رظنا (۲) . ۱٦۲ ۱٦۳ 'ماعنالاةروس (1)
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 رشىبلاف !رشمبلا ناش نم تسيل هناكم يف ءيش لك عضت يتلا ةلماشلا ةرظنلا

 مهنأل ال . "(نيصلخملا هللا دابع أل .  . مهلوقع مهكر حت اغ رثكأ مهؤاوهآ مهكرحت

 مهنع عنمتف «هللا ةعيرشب نومزتلي مهنأل نكلو ءرشبلا ةنيط ريغ ىرحأ ةنيط نم

 نمألاب نومعنيف مهتايح نزاوتو . . بناج يف لامهإلاو بناج يف حودحلا

 .رأرقتسالاو ةنينأمطلاو

# FF OF 

وقلا ميكحتو «مكحلا نع ةعيرشلا ةيحنتب نوداثي نيذلل بچعاف
 الدب ةيعضولا نينا

 : لوقي هللاو «مهقلخ يذلا مهبر نم مهل اص ملعأ رشيلا نأ ةجحب ءاهنم

 . للا مأ معآ متنا لف

 معي هللاو مک رش وهو اعيش اوُبحت نا یسعو مک ريخ وهو ايش اوھرکت نآ سعر

 . 4 ةرملعت ال متو

 . 14١ :ةرقىلا ةروس (۴) ٠٠١ :تاقاصلا ةروس ()

 1 'ةرقبلا ةروس (۳)
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 يملعلا زام الا نم

 ملع وأ ءايميكلا وأ ءايزيفلا وأ كلفلا يف بانك وه الف !مولع باتك نآرقلا سيل
 !ةاخا

 !مولعلا كلت لك يف تأراشإ يوحي كلذ عم هنكلو

 ءدحت ال يتلا مهبر ةردقب ساللا فيرعت ره هللا باتك يف تاراشإلا هذه عضومو

 زار الو هری ربدم الو هريع هلإ ال هنأ اوفرعبل ءنوکلا اذه يف هتردق تایآبو

 ؛كيرش الب هدحو هودیحيف «دیری أمل لاعفلا وه هنآو «هریغ نمیهم الو ؛هریغ
 . . مهيلإ لزنآ ام اوعبتيو

 نآرقلا اذهب نييطاشملا برعلل ةبسلاب ادهاشم امولعم ناك تاراشإلا هذه ضعيو
 ىشفت يتلا ةواشخلا ةلازإ هب ادوصقم ءاهب مهريكذتو ء مهل اهركذ ناكف «ةرم لوأ

 اهنم دمتست س نأ بجي يتلا ةحضاولا ةلالدلا نوكردي ال مهلعجتف مهرئاصب ىلع K 0 ي # * يا #4 ا " س
 ءهتردق ردي دحآ الو «ریدق ءيش لک ىلع وهو «ُردَشي يذلا وه هللا ماد ام هنآ يهو
 كلت نود هدحو هيلإ هجوت نآ يغيني ةدابعلاف «هتنُميه نميهي الو «هریبدت رہی الو
 . .نميهتالو ءريدت الو ءردقت الو «قلختال يتلا ةموعزألا ةهلآلا

 ءةرم لو نآرقلاب نيبطاخملا كعلوأ ىلع اديدج ناك تاراشإلا هذه ضعب نكلو
 مهنإ لزثلا هباتك يف هللا مهل لاقو . .اهتاليصفت نوفرعي ال وأ ءاهرارسأ نوفرعي ال

 ؛ موی تاذ اهنوفرعیس
 . ي ئحلا هنأ مهل يي ىح مهسشلأ يفر قاًقآلا يف اننايآ مهيرس

 اور و

 . 4. . اًهترُفرغنق هتايآ ميريس هلل دمَحْلا لأول
 . 04 نیح هب هات نْمَلعَتلو

 )١( .لمشلا ةروس (۴) . 0۳ : تلصف ةررس ٩۳ء
 ) )۳ص ةروس : ۸۸
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 لك نوفرعيال اوناك إو « ميلستلاب تاراشإلا هله اوذحخآ دقف اونسآ نيذلا امأف

 : هوقدصو هب !ونمآ يذلا مهر دنع نم تمادام «اهنع ءيش

 . مهتر نم قحا هلأ تومّلعيَ اومآ نيذلا ااف

 . ت دنع نم لک هپ انما نوری
 هذه رارسما ضعب ىلع ادیور ادیور فرعشت ٹتناک لایجآ ءارو ًالایجآ نکلو

 . . لبق نم نیقدصمو نونمژم ًاوناک دق !وناک نو ءانايإ ةفرحلإ اهديرتف :تاراشأولا

 نم ريثك هيف فشكناو « مولعلا ةرثاد هيف تعستا يذلا اذه ثيدحل ا انرصصع يفو

 نكت مل «ةينآرقلا تاراشإلاب قلعحت ةريثك قئاقح سادلل تنيبت «نوكلا رارسأ

 ثاحبأ اهنأشب تماقو « تاراشإلا كلب اقلعت سانلا دادزاف «لبق نم ةمولعم

 ىلإ فدهت ةوعد تماأقو ءةفرعملا عورف ىتش يف نوملسمءاملعاهب موقي ةصصختم

 تابثإ قيرط نع ءمالسإلاب نيملسملا ريغ عانقإ لجأ نم ؛«ثاحبألا هذه نم راثكإلا

 هيف ةدراولأ تامولعملا نكت ملذإ «هللا دنع نم لزنم يحو هنآو «نآرقلا قدص

 نم نآرقلا فلؤم وه هلت دمحم نوكي نأ ليحتسيف « لبق نم اهلك ةيرشبلل ةفورحم
 يق ميلس هاجتا وهو .مالسإلا ءادعأ نم مهريغو نوقرشتسملا معزي امك هسفن دنع

 ًارق يذلا يدنلياتلا بيبطلا كلذك ‹ لعفلاب سانلا ضعب اده ىلع ملسأ دقو «هتاذ

 ؛ ةيركلا ةيالا لوح رودي «نينلا راوطأ نع ثاحبألا هذه نم اثحب

 امل ماَقعْلا اتوسكف اًماَظع ةفصمْلا اقَلْحَف ةَْضصم َةَقَلعْلا تقلق ةع ةَقطنلا افلح مل

 ۰ ۰ . 04يقلاخْلا سخا هللا كرار الح هاناهدأ م
 ةغضملاك هيف نوكي يذلا « نينحلا راوطأ نم روطلا اذه نإ لاقو . . لجرلا لهذف

 عارتحخا دعب فرع امنإو «بسحف تاونس رشع لبق اهلك ةيرشبلل افورعم نكي مل
 هع دمحم نوكبپ نآ نک الف يح وهو محرلا لح اد يف نينا روطت بقارت ةزهجآ

 : لاقف ماق مث . هللا دنع نم ايحو نوكي نأ دبالو «هسفن دنع نم مالكلا اذه لاق دق
 . هللا لوسر ادمحيم نآو ءهللإ الإ هلإ الآ دهشأ

 .۷ :كأرمع لآ ةروس (۲) . ۲١ :ةرقبلا ةروس (1)
 ٤ :كونموملا ةروس (۳)
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 ةسامحلا مهعفدت ساللا ضعبف . . ريذاحم هاجتالا اذه يف كانه نكلو !معن
 ةدرأولا تاراشإلا نم ةراشإل اتابثإ وأ ادبيأت اهيف نونظي ةيملع ةيرظن لك نوفقلتيف
 سيلو . .اهاده ىلع ةينآرقلا تايآلا نورسفيو «اهينبت ىلإ نوعراسيف «نآرقلا يق
 ءةيملع ضورف ىلع ديزي ال اهضعبف 1! قئاقح ةيملعلا ةحاسلا يف لاقي ام لك

 . اهب اقوثوم ةيملع ةقيقح حيصي نأ دح ىلإ لصي مل ةيرظنلا روط يق لازام اهضعبو
 دعب نيبت مث «تايرظنلا وأ ضورفلا هذه ضعبب ةينآرقلا تايآلل انريسفت انطبر اذإف
 ةطلخلا يف يردن ال ثيح نم - عقل اننإف ءةحيحص نكت مل اهنأ تقولا نم نيح
 ةدثئاس تناك ةيملع اراكفأ تنبت ذإ « ىطسولا روصعلا يف ةسيتكلا اهيف تعقو يتلا
 ملعلا مدقت املف «ةينوك تأراشإ نم ليجنإلاو ةأروتلا يف ءاج أم اهب تىرسفف ؛ شم وپ

 ام امهيف ناك ام لك اوبذكو ؛ ليج إلاو ةاروتلاب سانلا رفك تايرظنلا هذه ًاطح نييثو
 ! بذاك اهلك اهولعجف «ءهليوأت ءيسآ امو « فرح امنو «لزثملا هلصأ ىلع يقب

 هب هللا ىدحت يذلا ينايبلا زاجعإلا ءاوس « هيف زاجعإلا لثالدب يغ نآرقلاو
 زاجعإلا ناولأب وأ ءهلغمب نايتإلا نع اوزجحف «مهلوأ يف ءاخليلاو ءاعيمج رشبلا
 نم ديناسأ هل سملتن نأ جاتحي الو . باتكلا اذه يف اهضعب نع انثدحت يتلا ىرحألا

 ذخأن نأ سآبال نكلو .ادغ اهنالطب رهظي دق يتلا «مويلا ةلوادتملا ةيملعلا تايرظنلا

 وآ «نآرقلا يف ءاج ام عم ةقفاوتم اهدجن يتلاو ءاهتحص تتبث يتلا ةيملعلا قئاقحلا

 اذه نأ ىلع لبق نم ةمئاقلا ةلدألا ىلإ فاضي اليلد اهذخعتو ءاهدمتعنف هل ةرسفم
 فسحعتن الآ ىلع . .هفلخ نمالو هيدي نيب نم لطابلا هيتأيال ‹ يناير يحو نآرقلا

 نا مهضعب لواح امك . .املع یمسی ام ةدراوو ةدراش لكب تایآلا ریسفت طبر يق

 .روطتلا يف نوراد ةيرظن عم قفعي ا .(اراوط مكقلَخ قو : ىلاعت هلوق رسفي

 ةايحلا ريسفت يف نوحنيو ءاهقدص يف مويلا نوككشتي مهتاذ ةيرظنلا باحصأ امنيب
 !!نوراد ىحنم ريغ یحنم ضرألا ىلع

 لئالد ضعب ضرع يف ذخأن « ةيرورض اهارن يتلا ةمدقملا هذه دعب نآلاو
 !هللا باتك يف يملعلا زاجعإللا

ET: 1 مو ةروس )١( 
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 . .داتوأ اهنإ لابحلا فصو يف یلاعت لوقی

 . ٩ ادات لابجلاو © ادام ضرألا لعجن ملا

طاب ریوصت نکمآ ام دعب ءريصف دمأ ذنم الإ فرحت مل ةيملعلا ةقيقحلا هذهو
 ن

 فصنلا لبق لب ؛ نيرشعلا نرقلا لبق ةفورعم نكت مل يتلا ةثيدحلا لثاسولاب ضرألا

 حطس قرف هنم رهاظلا ءزجلا وه سيل لبجلا نأ دجو ذإ . .نرقلا اذه نم ريحألا

م سورغملا ءزسلا نآو ‹«ضرألا نطاب يف دتولاك سورخم هنإ لب ‹طقف ضرألا
 ه

 -ضرألا نطأب يف سورغملا دتولا رذج الول هنآو . هناکم لیلا تبثیل «دتولاک ببدم

 الو. برعلل ةفورعم نكت مل ةقيقعحللا هذهو !هناكم لبجلا تبث ام .ةلئاسلا «اقاللا» يف

 نم اهسبتقأ ملسو هيلع هللا ىلص !ادمحم نإ لاقي ىتح « نآرقلا لوزن تو مهريغل

 مهنآ رشبلا هللا دعو يتلا ةينوكلا ةينآرقلا تاراشإلا ىدحإ يه اغإ . .هرصع مولع

 . هللا دنع نم يحو اهنآ نونيبتيو «قح اهنآ نوملعيو ‹مايألا نم موي يف اهنوملعيس

 بيرق دهع ذنم الإ فرعت مل ىرخأ ةقيقح كانه « كلذك لابحللاب صتخمي اميفو

 . چ مكب يمت نآ يسار ضرألا يف یر : یلاعت هلوق يف ةدارولا يهو

 ‹ضرألا ةيسرت يه اهلجأ نم لابج 1 هللا قلحخ يتلا «ضرألا يف لابجلا ةمهمف

 نطاب يف ةلثاسلا اقاللا يف ةسورغملا اهداتوأ روذجب يهف !سانلاب دمت نآ اهعنمو

 اوشيعي نأ رشبلا عيطتسبي ةرقتسم اهلعجتو «ضرألا نزاوت طفت يتلا يه ضرألا
 تلظل اهالولو . . تاشدمو لزانم نم هنونبی ام اوتبیو ‹مهطاشن !وطشنيو ءاهقوف

 جذام هنم ثدحت اب ءراسيلا تاذو نيميلا تاذ مهب رتو < سادلاب ديت ضرألا

 . . نيل او نيا نيب لزالزلا يف ةفيفح

# # 3# 

 : دعرلا ةروس يق ءاج اضيأ يساورلا كلت ددصبو

 نيجوز اهيف لعج تارمُشا لَك نمو اراهنأو يساور اهيف ٌلَعجَر ضْرألا دم يذلا رر
 ." نرركفتي مرقل تايآل كلذ يف نإ راهنلا ليلا يشفي نينا

 . ٠١ ' لحتلا ةروس (۲) .¥ ء7 : ًابنلإ ةروس (1)

 .۳ :دحرلا ةروس (۴)
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 ؟ايملع# اعراتت ةعباتتم « ةيملعلا «تامولعلا» نم ادشح لمحت اهدحو ةيآلا ههو

 . هيف يرجي امو نوكلإ اذه نع مهتامولعم عاستا لبق سانلا هكردي نكي مل

 تادصم يه هتاذ تقرلأ يفو ‹ضرألا نزاوت ظفحت ۔ لابحلا يهو - يساورلاف

 ىلإ لزنيف ‹ فئاكتيف « دربيف « ىلعأ ىلإ دعصيف ءالا راخبب ةلمحملا حأيرلا دصت
 نأ ىرن انه نمو . . راهنألا دلودت ةريزغلا راطمألا نمو «راطمأ ةروص يف ضرألا
 كانه اغإو «نوكلا يف هللأ ةردق تايآل ديدعت درجم سيل يسأورلا دعب راهنألا ركذ

 . ةجيتنلاو ببسلا طبارت وه «امهنيب يملع» طبارت

 يتلا يه راهنألاف . تارمشلاو راهنألا نيب اميف ؟يملعلا» طبارتلا يتأي ىرحأ ةرمو
 «جاوزأ تارمثلا نأ يه ىرحأ ةيملع ةقيقح ةمثو . رامفلا اهيف جتنتف «عورزلا ىقست

 ركذ وه ؛يملعلا» رظنلا تفلي يذلا نكلو . ةيلات ةر يف ةقيقحلا ماه ن تاحيسو

 1 ! ةفورعم نكت مل ةيملع ةقيقح ههو . ل ا ا

 جاضنإل يرورض رمآ راهنلا ليللا نايشغ نأر ءليللا يف ومشت ةرمثلا نأ . .
 ا فر اش هن للا ی داشان هع تایل احا ااو اا

 تماقآ دقف !ةفيرط ةثداح ىف نرقلا اذه نم تاينيسمشل-ا ىف رمآلإ اذه فشتكأ
 , نينابابلا دحأل ةكولم زرآ ةعرزم يف ةءاضإلا ةيرق ةسول نالعإلا تاكرش ىدحإ
 ةنلعملا ةكرشلا ىلع ىوعد عفرف «لءاضت دىق زرألآ لوصحم نأ لجرلا ظحالف

 ! ليلا يف ةيوقلا ةءاضإلا هذه ببسي ةراسخلا نم هباصأ امع ضيوعتب اهبلاطي
 ةشقلا رمردي نأ ءاملعلا نم اقيرف تفلكف دخلا ذخأم رمألا ةمكحلا تذحآو
 لوصحم صقانت يف لحفلاب ترثأ دق ةيوقلا ةءاضإللا تناك اذإ ام ريرقتل ةيملع ةسارد

 نإ وأ ليللا يف حيرتسي تابنلا نأ : ةبيجعلا هذه ةتبثم ثاحبألا تءاجو !زرآلا
 كلت نأو «حابصلا يف رونلا علطم عم هطاشن فنأتسيل ليللا يق ماني تلق تغش
 !قاهرإللا ةجيتن فعضف «هل ةيرورضلا هتوفغ نم تابنلا ثعنم دق ةيوقلا ةءاضإلا

 ةرتفلا !تاذلاب ةرتفلا كلت يف اهون نم ظح ربكأ ذخأت ةرمشلا نآ كلذ نيبت مث
 نم ةنيعم ةرحف ىلإ جاتحي رامشلا نم عون لك نأو !هتوفغ يف اهيف تابنلا نوكي يتلا

 ابسانت بسائتي ضرألا هجو ىلع تابنلا ميزوت نآو < ‹ يعيبطلا هوغ ومني يكل مالظإلا

 ىلإ الشم هترمث جاتحت يذلا تالا نآو «ناكم لك يف ليلا ةرتف لاوطأ عم اقيقد

 هنإف طقف تاعاس رشع اهلي ةعقب يف تبنتسإ اذإ «ةعاس ةرشع ىتنشأ دمت مالظإ ةرتف

 !رمثيال هنإف !ريبك صقنلا ناك اذإ امآ . ةيلصألا هضرآ يف هلصأ نع افيعض جرخي
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 تمكح يتلا) ةبيجحلا ةيضقلا كلت ةبسانب تفشك يتلا « اهلك ةبيجحلا قئاقحلا هذه

 نيب ام السلستم «ايملع» اطبارت كانه نآ انل نيبت (ةعرزملا بحاص حلاصل ةمكحملا اهيف

 !زاجعإلا نم كلذو . . راهنلا ليللا نايشغ ىلإ رامثإلا ىلإ راهنألا ىلإ لابا

# # 

 ىلوألا لايجألل اهلماكب ةفوشكم نكت مل ةيملع ةيضق يهف ؟جاوزألا» ةيضق امأ

 . اهقئاقد تفشكو اهتحسضوو اهتنيب ةيملعلا ثاحبألا نكلو «نآرقلا اذه تقلت يتلا

 : یلاعت لوقی

 . )چت رملعي ال امو مهسقنأ نمو ضرألا تبت امم اهلك جاوزألا قل يذلا تاحبسإف

 . نورك ت مکٌلعل نیجوز انقل ءيش لک نمو
 ناسنإلاو ناويحلاو تابنلا يف نأ نآرقلا لوزن تقو ساتلا دنع افورعم ناك دقو

 كانه نأ كلذ ىنعمو . نوملعي الام ىلإ تراشآ سي ةيآ نکلو ؛ یشنأو ارکذ : نیجوز

 ةيآ نأ امك .سانلا اهفرعي يتلا كلت «فاسنإلاو ناويحلاو تابثلا ريغ يف اجاوزأ

 ةروصقم تسيلو ‹«قالطإلا ىلع ءيش لك يف ةدوجوم جاوزألا نأ ىلإ ريشت تايراذلا
 .ناسنإلاو ناويغأو تابنلا يف اهدوجو نم ذئموي ساللا دنع امولعم ناك ام ىلع

 لمعملا يف ثحبلل اهنوعضخيو . ,ةرذلإ ىلع ءاملعلا فرعتيو . . لورق يضقتو

 ءةبجوم ىرخألاو ةبلاس امهادحإ « ةقاطلا نم «نيجوزا اهلحاد يف نآ نوفشتکیف

 لبانقلا اهثدحت يتلا يه « ةرمدم ةعيرم اراثآ ثدحي ضعب نع امهضعب امهلصف نأو

 !ةيوونلا لباتقلاو ةيرذلا

 داوملا نيب ؟جوازت» ةيلمع يه ةيئايميكلا تالعافتلا نإ : ىرحأ ةبيجع نوفشتكيو

 نم ةعومجم اهلوح رودت ةبجوم ةأون رصانعلا نم رصنع ىأل ةرذ لك يفف . ةفلتخلا

 بوکتو ؛رصنع لك يف ددحم اهددع « (تانورتكلالا ىمست) ةبلاسلا براهكلا

 نوكت رئاودلا هذه نم ةريحخألا ةقلحلا نكلو ءةاونلا لوح ةلماكتم رئاود ةثيه ىلع

 ةقلح ةصقانلا هتقلح لمكت يذلا رصتعلا نأو «ينابرلا اهقلخ يف يه اذكه « ةصقان

 نأو (جوازت يآ) يوايميك لعافت رحآلا رصتعلا نيبو هئیب متی نآ نکی رخآ رصنع

 !لعافتلا ةدعاق وه نوكي هباسخ ةريح-ألا ةقللا تلمتكا يذلا رصنعلا

 , ٤۹ : تايرادلا ةروس (۲) ۳ : سي ةروس ()
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 ةبلاسلا هبراهك نم ةقلح لك نوكتت رصانعلا نم ارصدع نأ ضرتفن متلو

 تانورتكلإ ةتس نم ةنوكم ةريحألا ةقلحلإ نأو «تانورتكلإ ةينامث نم (تانورتكلاللا)
 كاذ عم لعافتلل الباق نوكي نينثا نونورتكلإب ةريخألا هتقلح يهحدت رصنع ايأف . طقف
 !رخآلا نيرصنعلا دحأ اهيف لمكي جوازت ةيلمع لعافتلا يف متتو ءرصنعلا

 ءنآرقلا لوزن تقو رشبلا نم دحأل ةمولعم نكت مل يتلا ءاهلك تامولعملا هذهو

 ام ققحتاهتأ امك . (نيجوز ادقلخ ءيش لك نمو : ىلاعت هلوق رسفت يتلا يه
 اهنوفرعیاونوکی مل :لیقتسلا يف زارا نع مهل فشکیس هنآ ہدابع هب هللا ربح
 مهسفنأ يفو قاقآلا يف اانا مهيرتس) : یلاعت هلوق يف ءاج امك نآرقلا لوزن تقو
 ‹تايآلا نم ساتلل ادغ هللا فشكي اذام : يردي نمو . . 4 ىحلا هنأ مهل نيبعي ىح
 قافلا يفو سفنألا يف
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 ىه رر امم رَجَشلا نمو اتري لابجْلا نم يذلا نآ لحنا ىلإ كبر ىحوآو
 هيف هتاونأ فخم باره اهنوطب نم چرخ الذ كر لبس يکلساق تارا لَك نم يل م
 ٩7 ترزق مرق ي كلذ يف | سا اقم

 . . يدق نم مولعم لحنلا رمأو

 ام رجشلاو لابحلا نيب ام ةيآلا يف بيترتلا نآ ثاحيألا هتعبثأ يذلا ديدجلا نكلو

 لصحيو لحنلا اهداتري يتلا نكامألل ركذ درجسم سيلو !٤يعون» بيترت وه نوشرعي
 ءاغش يف ةيلعاف اهرثكأو ءاهالعأو اهانغأ وه لابا لسعف !هبر نذؤب هئاذغ ىلع اهنم
 «ةيلاعلا راجشألا نم دمتسملا لسعلا ةيعوتلا يف هدعب يتآأي مث «ضارمألا نم ريشك
 . ضرألا نم ةبيرقلا ةريصقلا تاتابنلا نم دمتسملا لسعلا ةيعون يتأت اريخأو

 !ملعي ملام ناسنإلا ملع «ملقلاب ملع نم ناحبسو . . ميظعلا قالغا ناحبسو
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 : یلاعت لوقب
 . 04نابدکن اکبر ءالآ ياف (n نایغبپ ي 5 رب امھتیب ® نایقتلي نيرحبلا جرو

 . 1۹. 1۸ ' للا ةروس (۲) , 0۳ : تلصف ةروس (1)
 %1 : نمح-رلا ةروس (۳)
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 تفرع امنإ . نآرقلا لوزن تقو سانلل ةفورعم نكت مل يتلا بئاجعلا نم هذهو
 ةقيقد ةيملع لئاس وب ةعيبطلا رهاوظ ىلع فرعتلا ىلإ ناستولأ ىعس نوح اقيدح

 ىلع اظفاحم لظي تاطيحملاو راحبلا ىف راهنآألا هبصت يذلا بذعلا ءاملا نإ

 نالوزعم امهنأك «رحبلا لخاد ةليوط ةفاسم رحبلا ةحولم جزم ريغ هتبوذع
 !رحالا ىلع امهدحأ ناودع حتي يذلا «خزربلا» كلذب رخلا نع امهدحأ

 باب دنع يدتهلا طيحبلا ءايمب جوتمال رمحألا رحبلا هایم نأ ‹«كلذ نم بيجعألا لب

 نكلو . حلم ءام امهيلك نأ عم طيحلاو رحبلا نيب لصضي يذلا خزربلا كلذ .بدنملا
 ! هب جزتييال رح الا قوق ايفاط امهدحأ لظيف «كاذو هاما اذه نيب ةفلتخم ةحولملا ةبسن

 يهو ةبذع لظت «تاطيحملا نطاب يف ةبذع تاريحب فاشتكا وه باجعلا بجعلا لب
 ! ميلعلا حاتفلا ناحبسو . . ميظعلا قالخلا ناحبسف «بناج لك نم ةحولملاب ةطاحم
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EERE OOOع هفرصبو  

 .74راصبالاب بهذي هقرب انس داکی ءاغي س

 قوف نم يأ «لفسأ نم اهيلإ رظانلل اهتقيقح ىلع رهظت ال ةيماكرلا بحبسلاو
 ءامسلا يف ةدتمم نوكت هذهو «طقف ةيلغسلا اهتدعاق اهنم ودبي اغإف ‹«ضرألا حطس
 هذه مکارت یرت كنف « ڈی ةرئاطلا يف « ىلعأ ىلإ دعصت نيح امأ . ةدحاو ةجردب

 «تاقبط اهنآ یرتو «ةيقيقحلا اهتررص ىلع اهارتف «ضعب قرف اهضعب بحسلا
 ىلع تسيل اهنأو «ضرألا حطس قوف نم رظاتلل ودبت امك ةدحاو ةقبط تسيلو
 راخب نم ةقبط لك يف مكارت ام رادقج اهتاقبط عافترا فلتخي امنإو دحاو عافترا
 أ عافترالا ةفلتخم ممق تاذ لاج «ءءاضفلا يف ةقلعم لابجك ودبي اهضعب نأو ء ءال

 یوتسم قوف اهب د دوعاو «تارئاطلا عارتحا لبق افورعم نكي مل هلک اذه

 يف ةيآلا هيلإ ري ريشت يذلا مكارتلا روصتي نأ رشب ىلع ليحتسملا نم ناكو . بعوسلا

 زاجسعإلا نم اول قي قيقدلا فصولا اذه ناكف «ڳاماکر هلعجی مل :یلاعت هلوق

 )١( :روللآ ةروس ۳

 ا



ENنر شل نک یل مال فر مذا ردم زاص رهف  
 . مهمايأ لبقتسم يف هنوفرعيس مهنأب هتاذ تقولا يف رأبح]و < ۽ نيا كلذ يف هتفص
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 لعجی هلضی نآ دری نمو مالسوال هردص حرشی هیدهب نآ هللا دری نمف # : یلاعت لوقی
 هل نيا ىلع سجرلا هللا لعجي كلذك ءامّسلا يف دعي امئأك اجرح اقص هردص
 دوز

 . 4 ا .

 لدم نع العلا وا تاقا یف زق نيج سک رال لآ ات اور دقف !تارتاطلا
 قيضتف ءادّعص انهجتا املك فخي يوجلا طغضلا نآو «ضرألا حطس ىلع

 . جراب رودصلا سحتو « سافنألا

 دق اونوكي مل مهو رسمألا اذه اوضرحب نأ نآرقلا لوزن تقو رشبلل ىنأ نكلو
 اديعصتلا ددع رودصلا نوكت فيك أوبرج الو « ءامسلا ىلإ اودعسص

 مهنأب ءاحيإو «ذثموي هنولهجي سانلا ناك رمأب مالعإ :جودزم زاجعإ كلذك هنإ
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 ١. (نوعسومأ انو ديأب اهاينب ءامسلاو) : ىلاعت لوقي

 نم ةديعبلا داملا يف يرجي امع ايش نوفرعي سانلا نكي مل ةليلق تاونس لبقو
 «بكاركلا دوجو كردت «ىدملا ةدودحم مهدنع دصرلا تاودأ تئاك دقف . ءامسلا
 نأ كردتال اهنكلو ءادع نييالملا غلبت اهنأ ردقتو ؛ءامسلا يف تارجملا درجو كردتو

 ةيوامسلا مارجألا ضعب نيب دعأبتت تاقاسملا نأو ءءاضقلا يف امتاد اعاستا كانه
 ةديعبلا راوغألا قرت د یرخآ عاونآ نم ریظانم اوعرتخا یتح كلذ اوکردی ملو !ضعبو

 ٩ ضرألا نم ةلثاه داعبأ ىلع كالفألا ةكرح لجست ءاضف تابكرمو «ءاضقلأ يف

 , ٤١۷ .تايرأاذلا ةروس (۴) . ٠١١ 'ماعنألا ةروس (۷)



 نكي مل هللا باتك يف اديدج دجو هتاعرتخمو ناسنإلا فراعم تعستا املكو
 الو هيثاجع دغتال# : ةع هللا لوسر قدصو .هرارسآ كردي نكي مل وآ ‹ هيلإ نطفي

 °!«درلا ةرثك نم قاخي
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 هذه نمايش وحي مل ةقباسلا ةلزنملا بتكلا نم ايأ نأ كش الو رظنلا تقلي
 . لزني اب ملعأ هللاو . نآرقلا يف ةدراولا ةينوكلا تاراشإلا

 ةفاك ةيرشبلل ةريخألا ءامسلا ةملك لمحي يذلا باتكلا زيمتي نأ هللا ءاش دقق
 . هريش يف دجوتال صئاصخب

 يهشتي نعم نمزب ةدولحمو ‹نینیعم ماوقأب ةدودحيم ةقيأسلأ تالاسرلا تناک

 لوسر ثعیم نم هلک نمزللو ءةفأك رشبلل ةلاسرلا هذه امنيب دید لوسر لاراب

 يوحت ةقباسلا ةلزنلا بتكلا تناكف .اهيلع نمو ضرألا هللا ثري نأ ىلإ هلع هللا
 دقف «نآرقلا امآ . هللا ملع يف ددحملا نمزلا يف مهيلع لزنت نيذلا ماوقألا تاجايتحا
 نأ بجمع الف . هلك مداقلا نمزلا يفو ءاهلك ةيرشبلا هيلإ جاتحت ام هيق هللا لزنأ
 نكلو «اهيف ان اغدصم ناک تإو « هتايوتحم يفو هانبم يف ةقباسلا بتكلا نع بقلتخي

 : ًاهيلع انميهم

 , ۳ 4, . هلع انميهمو باتكلا نم هيدي نيب امل اقدصم قحاب باتكلا كيلإ الرنأو#

 . . باتكلا اذه اهب درفت يتلا زيمتلا بناوج نم ادحاو ناك يملعلا زاجعإلاو

 هتمهم ىهتنت دحاو ليصل سيل وهف !باتكلا اهب لزن يتلا ةلاسرلا ةيرارمتسا بناوج
 ىلإ مهيدهي ‹ ليج لك يف سانلا لكل وه لب هب لايسجألا ةلص عطقنت وأ اهب

 ملام مهملعيو ءميرقلا جهنملا ىلع مهيبريو ٠ قحلا ىلإو ريخلا ىلإ مههج ويو ؛ مهبر

 , ۸£ : ةدئالا ةرربس () هبلإ ةراشاإللا تقيس ()

Te¥ 



 نآرقلاو نوقرشتسملا

 نيكرمآحلا بابشلإ دحآ اهب ماق يتلا ةجذاسلا ةلواحملا كلت ىلإ ةمدقملا يف انرشأ
 سيلو ةيرشب ةعانص نذإ وهف . . هلي تيتآ دق اذنآاه : لوقي مث نآرقلا بولس دلقيل

 !هللا دنع نم "ال زنم

 . نيقرشتسملا ىلإ ريشن ثحمبلا ماتح يفو

 مالسإلا نم هليلغ يفشيل ةجف ةجذاس ةلواحمب ماق دق باشلا كلذ ناك اذإ

 قفنتو «هرمع هيف مهضعب ققنی «بوءد مظنم دهجب نوموقب نوقرشتسملاف «نآرقلاو
 ةليسو لكب هتمجاهمو ءنآرقلل ينابرلا ردصملا يف كيكشتلل ءنييالملا مهلود مهيلع

 !ليلغلا يقشي ءيش ىلإ نولصي مهلعل

 .؟ينوبلطت مكلعل هيف ارغْلاو نآرقلا اذهل اوعمست ال اورفك نيذلا لاقوإ

 .(4ًيق كف ده ةولوٌقيسَق هب اوده ملو...
 !هعفاود ةمولحم فقومو ءرركتت ةيدق ةيضق
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 رصحا ليبس ىلع ال ءهيف زاجعأإلا بناوج ضعب اهضرع يذلا باتكلا اذه نإ

 ءاهبناوج عيمج نم ةيرشبلا سفنلا ذخأي يذلا باتكلا . . ليتمتلا لييس ىلع نكلو

 اجهنم اهحنيو ءاهتايح تالاجم عيمج لوانتيو ءاهراطقأ ميمج نم اهيلإ ذدفتيو
 اهايتدو «اهداصتقاو اهعامتجأو اهتسايسو ءاهكولسو اهتديقعح للمشي ءالماكتم

 . .درفتم زجحم بولسا يف . .اهترخآو

 ١١ .بفاقمألا ةروس (۴) . ۲١ : تلصق ةروس ()
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 : هب نونمؤيال نيذلا بولق يف ديدش ظيغ عضوم باعكلا اذه

 ىمع مهيَلع وهو رو مهناذآ يف نومي ال نيدلاو ءاقشو ىذه اونمآ نيد وه لف . .
 f دیعب فاکم نم توداي كفرا

 ومه مهباتک نآب عزعزتیال اناهإ نونمؤي نيملسملا نأ مالسإلا ءادعأ ظيغي ام ظيغأو

 هظفح هللا نأو «هقلحخ نم الو هيدي نيب نم لطابلا هيتأي ال يذلا « قلا باسكلا

 . هللا دنع نم لژن دنم فرح هنم لدبتی ملف هظفحب

 ءنآرقلل ينابرلا ردصملا يفنو « يحولا يفن ىلإ نيدهاج نوعسيف كلذ مهظيغي
 لک لازتامو < لبق نم ةييرعلا ةيلهاجلا هتلاق يدق كفإ وهو ء هلت لوسرلا ىلإ هتبسنو

 !هددرت ةيلهاج
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 . 4. . هللا نود نم ی رف نأ ارقا اذه ناک امو

 لکی تاأيرتسلا هله توکیو ‹ هتایوتحچ تالذک نکلو ‹زجعملا هبولسأب طقف سيل

 . زاجعإ قوف زاجعإ هنآ يأ . . زجحعملا بولسأإلا اذهب ةضورعم اهلماکتو اهلومش

 نأ نع نورقلا لالخ سانلا زجع يذلا ءهدحو بولسألا يف ناك زاجعإلا نآ ول
 لوسر قدص ىلع اعطاق الیلدو ‹ ينابرلا هردصم تابثأإل ايفاك اذه ناكل « هلڅم اوتي

 وه نإ ىوهلا نع قتطنيال هنأو ء هللا دنع نم لسرم لوسر هنأ هاوعد يف هلع هللا

 . ي ٰئيحوي يحو الإ

 ؟ينايبلا زاجعإلا بتاج ىلإ ايعوضوم زاجعإلا ناك اذإ فيكف

 نآرقلا هب ءاج ام قئاقحلا نم يوحي اباتک فلؤي نآ هلک خیراتلا يف رشہل یتا له

 ؟يركلا

 ةنراقم تاطبخمت نم رشبلا يديآ ىلع اهيف ىرج امو «اهدحو ةيهولألا ةقيقح ذح
 . هتعاصنو هقمعو « هقلأتو هحوضوو ءهتیفافشو يح ولا ءاغصب

 TY سنوي ةروس ٤٤ )١( .تلصف ةروس ( 1

 & مجنلاةروس ۳
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 .ناسنإلا قلح ةقيقح- : هللا باتك يف ةدراولا قئاقلا تارشع اهبناج ىلإ ذخو
 يتلا ميقلا ةقيقح .ءازجلاو باسحلاو روشنلاو ثحبلا ةقيقح .ةرخألاو ايندلا ةفيقح

 . هيف يرجي امو يداملا نوكلا ةقيقح . ضرألا يف ناسنإلا ةايح مكحت نأ يخبني

 نيب ةمئاقلا ةكرحعملا ةقيقح- . نايإلا ةقيفح “اهلجأ نم ناسنإلا قلحخ يللا ةمهلا ةقيقح

 . . رشبلا ةايح مكحت يتلا ةينابرلا ننسلا ةقيقح . رفكلاو ناهإلا

 هب تضرع يذلا قسادتلاب قئاقحا نم دشحل ا !ذه عمج رشبلا عنص نم باشك يأ
 ؟باتكلا اذه سوغفنلا يف هثعبي يذلا ريثأتلا ة ةوقبو ‹باأتكلااذه يق

 الإ ةايحلا تايساسأ نم اتيش رداغيال يذلا لومشلا اذه هتامامتها غلبت رشب يأو
 ؟باتكلا اذه يف ءاج أم لئم نكتو قمع يف هل ضرعتيو «هل ضرعتيو

 ! تاص رخت كلذ يف مهل نيقرشتسل ا نکلو

 ًاوطَس وأ «باتكلا لهأ بتك نم القن هب ءاج ا ھل دمحم ءاج دقل :نولوقي

 ا اهباحسصآ نم ايقلت وإ ءاهیلع

 !ةيرغلا هذه نم دشآ حوضفملا بذكلا نم غليت نأ نكي ةيرف نآ بسحأ امو

 ؟دحاو هللا نأ ررقي نأ ةئالث ثلاث هللا نإ لوقي باتك نم لقني يذل ىتأتي فيك

 نأ ررقب نأ « ةيهولألا يف هكراشي ادلو هلل نأ ررقي باتك نم لقني يذلل تاتي فیکو

 !؟دلوالو هل كيرشال هللا

 هتعمس تخطل الإ هللا ءايبنأ نم ايبن كرت مل بتك نم لقني يذلل ىتأعي فيكو
 يبنلا نع الضف يداعلا لجرلا قح يف زرجي ال اب هحمهتأو «هتروص تهوشو

 هب تدرو يذلا ومسلاو رهطلاإو ةعاصنلاب مهصصقو ءايبنألا ريس درسي نأ «لسرملا

 ! ؟نآرقلا يف ءايبنألا ريس

 راوطأل الو «نوكلا يف هللا تايآل ضرعتت مل بك نم لقني يذلل ىتأتي فيكو

 لك يف درسي نأ « نيوكتلا لامتكال ماظعلل ةخضملل ةقلعلل ةفطنلا نم يرشبلا نيتجلا

 !؟بيرق نمز ذنم الإ اهيلع ملعلا فرعتي مل قثاقح رومألا هذه

 !؟سانلا هذرح يحتسل کل



 .يةرملاطلا حلقي ال هل ناياب بدك را بدك هللا یّلَع یَّرفا نمم مطا نمر

 :فكت نل ةكر علا نكلو

 .(0اواطتسا ن میبد نع مور ین متری نواز الو
 لرتملا بامكلا ةقيقحو ‹مهنيد ةقيقح اوفرعي نأ مهبناج نم نيملسملا ىلعف

 : هزاجمعإ و هتمظع !وفرعیل هورېدتی ناو «هرذق قح هوردقپ نآو ءمهيلإ

 . "ي اريلك افالتخ هيف اودجوأ هللا ريغ دنع نم ناك ولو نآرّقلا توريدقي الفا

 ةمآأ ريخ ةايح جهنم نوكيل لزن انف ‹«هيف اج المعي نآ هلک كلذ نم مهو

 « مهتیریخ مهل دوعتس ۽ هاضتقج اولمعیل هنوربدشیف مهباتک ىلإ نوعج ری مویو
 لک ىلع ةداهشلاب نوموقیسو ‹ضرألا يف مهل ناك يذلا نيكمتلا مهل دوعيسو

 : هللا مهرمأ امك ةيرشبلا

 مكيلع لوسرلا توكيو ساتلا ىلع ءادهش اونوكتل طس هما مكانلعج كلدكر إل
 . 2ه ادیھش

 ۲٣۷ :ةرشبلا ةروس (۲) 1 ؛ماعنألا ةروس (1)
 EY :ةرشبلأ ةروس (6) کا : ءاسشلا ةروس (۳)
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 . ةمدقم

 ينايبلا زاجعإلا نم

 يوَعدلا زاجىعإلا نم

 يوبرلا زاجسعرلا نم

 يحيرشتلا زاجعإلا نم

 يملعلا زاجعإلا نم

 .. نآرقلاو نوقرشتسملا

 تاسیوتحملا
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